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KRISLAI
Fėras jau aukštesnis.
Kaip pabausti tuos, kurie 

dėl to yra atsakomingi?
Senatvė.
Draugaujasi.

Rašo R. M1ZARA

New Yorko. lidmiesty.j^ va
ži notes fėras jau pakeltas iki 
penkiolikos centu.

Žmonės moka ji ir keikia,— 
• keikia tuos, kurie pakėlė.

, Tačiau keiksmais. rūgoji- 
y Tjb’S dalyku padėties nepatai

sysi. Norint dalykus pataisyti, 
reikia veikti, reikia dirbti.

Ką veikti? Ką dirbti?
Tenka žiūrėti, kad tie, ku

rie dėl fėro pakėlimo yra at
sakingi, nebūtu išrinkti i .jo
kia miestišką valdinę vietą.

Vyriausiais fėro pakėlimo 
kaltininkais yra gubernato
rius Dewey ir majoras Impc- 
llitteri. Dewey šiemet nebus 
renkamas kitam terminui, o 
miesto majoras bus ir jis kan- 
didatuoja.

—o—
Neužilgo New Yorko mieste 

Įvyks preliminariniai balsavi
mai, — balsavimai, kuriuose 
bus užgirti tam tikri asmenys 

i kandidatais Į Įvairias vietas.
Tie žmonės, kurie yra užsi

registravę demokratais, privaro ]o eiti prie urnų ir atmesti Im- 
t PIjllitterĮ, pasisakant, pavyz

džiui, už Wagnerj.
Atsiminkime, New YoVko 

mieste demokratu partijoje Į- 
. vyko skilimas: vieni tos par

tijos vadovai stato savo kan
didatu ImpellitterĮ. kiti—Wa
gner). Visas reikalas bus pa
vestas partijos nariams nubal
suoti.

Taigi tą proga t°nka išnau
doti ir Impelliftcri. kuri už- 
ėdria Dewey. Farley ir Mc
Carthy, atmesti.

—o—
Trečdalis ST,A dabartiniu 

nariu yra senesni, kaip 60 
metą, o kitas trečdalis narių 
vra tarpe 50-60 metų am
žiaus.

Taip andai Tėvynėje rase 
Dr. A. Montvidas.

LRKSA padėtis tuo atžvil
giu nėra geresnė.

Ji biskelj geresnė treciame 
susivienijimo—LDS. Čia narių 
amžinsi proporcionaliai yra 
jaune Ak' nes pati organ i za- 
cifLi dmkg jaunesnė.

yeigu taip yra lietuviu susi
vienijimuose. tai panašiai yra 
ir lietuviškosios spaudos skai- 
tvtoiuose: jie sensta ir rūirtios 
dalgis juos nuolat .kerta, sy
kiu kirsdamas smūgi lietuviš
kajai spaudai Amerikoje.

—o—
Jungtiniu Valstijų karo va

dovybė Įsakė amerikiniams 
kariams Korėioje: nevalia 
drairgautis su kinais bei šiau 
rėš Korėjos kariais.

Associated Press tačiau pra
našą :

“Nežiūrint to Įsakymo, kiek
vienam^ kalniniame fronto 
sektoriuje palaikomi priete- 
liški rvšiai, — ten, kur tik 
prieš keletą dienu bei savai
čių virė astrus mūšiai...”

įsakymas liekasi Įsakymu, o 
ž m 0 r i ės—žmonėmis Amerikos 
Hr1® ž’n0- šiaurės korė- 
Yiečifiįir kinai nėra iuiu prie
šai: Šiaurės Korėjos, Kiniios 
kariai žino, iog amerikiečiai 
kariai nėra iuju priešai.

Na, tai iie džiaugiasi tuo. 
kad mūšiai baigėsi ir jie gali 
žmoniškai pasikalbėti.

KORĖJOS LIAUDININKAI 
SAKO, JANKIAI LAUŽĘ 

i PALIAUBŲ RUOŽTĄ
Tarptautinė komisija tėmys, kad 
tas ruožtas būtų nekliudomas _  

Munsan, Korėja. — Šiau-
! rinės Korėjos liaudininkų 
i atstovas generolas Lee 
Sa.ng čo protestavo, kad 
amerikonai jau 8 kartus 

i sulaužė neutrali ruožtą, ku- 
į ris nustatytas po paliaubų 
■ sutarties pasirašymo. Sa- 
, ko, amerikiniai lėktuvai 3 
| sykius skraidė per tą ruož- 
> tą: amerikonai atšovė ten 
' 4 savo artilerijos sviedinius 
1 ir 3 kulkosvaidžio šovinius 
po paliaubų pasirašymo.

Amerikos atstovas gen. 
BĮ. M. Bryan, atsiliepda- 

| mas i protestą, pareiškė, 
kad komunistai kaltina 
amerikonus už “mažmo
žius.” Jis reikalavo, kad 
kaltintojai parodytų fak
tus.

Prancūzai vėl per 
greitai pasigyrė

Saigon, Indo-Kin.—Pran
cūzai gyrėsi, kad užklupę ii' 
sunaikinę Vietnamo liaudi
ninku pulką pajūryje ties 
Hue.

Dabar gi patys francū- 
zai praneša, kad užkluptie
ji ištrūko.

Klibos sukilime žuvo 
apie 100 asmenų

Havana, Kuba.—Kariuo
mene ir policija nukovė 
apie 80 asmenų, dalyvavu
sių sukilime prieš Kubos 
prezidentą - diktatorių Ba
tistą. Sukilėliai užmušė 
apie 20 policininkų ir ka
riu.

Valdžia suėmė 600 savo 
priešų. Įvedė karinę žinių 
cenzūrą.

Japonija taipgi peršasi 
į politinę konferenciją

Tokio. — Japonijos už
sienio reikalų ministras K. 
Okazaki reikalavo, kad ir 
Japonija būtų priimta į po
litinę valstybių konferenci
ją, kuri spręs, kaip įvyk
dyti taiką Korėjoje.

Japonai užgrobė Korėją 
1i?10 metais ir valdė ją, iki 
buvo iš ten išvyti Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje.

Iš Ąthenų pranešama, jog 
tarp Graikijos ir Tarybų Są
jungos tapo pasirašyta preky
bos sutartis, pagal kurią vie
na šalis iš kitos, vienerių me
tų bėgyje, pirksis už $10,000,- 
000 Įvairių priekių.

Smagi žinia, ar ne? Atsi
minkime nuo karo pabaigos 
tarp šitų kraštų nebuvo jo
kios prekybos.

Na, o prekyba tvirtina taiką.

Amerikonai su savo tal
kininkais ir Korėjos liaudi
ninkai su kinais jau pasi
traukė po pusantros mylios 
atgal nuo mūšių linijos. 
Pirm pasitrauksiant vieni 
ir kiti panaikino buvusius 
ten savo apsiginklavimus. 
Taip ir sudaryta beginklis 
tarpinis trejeto mylių plo
čio ruožtas skersai viso 
Korėjos pussalio.
Keturių neutralių šalių 
komisija paliaubom temyli

Jau atvyko keturių neu
tralių šalių komisija, kuri 
tėmys, kad nuginkluotas 
paliaubinis ruožtas nebūtų 
kliudomas. Komisija susi
deda iš Lenkijos, Šveicari
jos, Čechoslovakijos ir Šve- 

i d i jos pasiuntinių.

' Anglai padarė biznio
Į sutartis su Kinija

London.—Sugrįžus ..iš Ki
nijos, grupė anglų biznierių 
pranešė, jog padarė ten su
tartis — pirkti is Kinijos 
produktų už 42 milijonus 
dolerių ir parduoti Kinijai 
tiek pat vertės angliškų dir
biniu.

Anglijos valdžia jau da
vė jiems leidimus išgaben
ti - Kinijon prekių už apie 
20 milijonų dolerių ir įga
benti Anglijon kiniškų pro
duktų bei medžiagų už 14 
milijonų dolerių.

Anglai pardavinėsią Ki
nijai tik tokius dalykus, ku
rie netiktų kariniams rei
kalams. Nes Amerika už
gina pardavinėti komunis
tinėm šalim vadinamus 
“strateginius” daiktus.

Vakarų Berlyno bedarbiai ir nusenusieji reikalauja, 
kad Amerika pašelptų juos, o ne Rytinį Berlyną

Berlin.—Amerikonai skel
bia, kad trečiadienį “200,- 
000 vokiečių” iš rytinės, so
vietinės Berlyno dalies su
gužėję į vakarinį Berlyno 
ruožtą gauti dalinamo ame
rikinio maisto pundelių. — 
Vakarinis Berlynas užim
tas anglų, amerikonų ir 
francūzų.
Alkanųjų atsišaukimai 
vakariniame Berlyne

Tuo tarpu vakariniame 
Berlyne pasklido tūkstan
čiai lapelių, šaukiančių:— 
Duokite mums, bedarbiams 
ir seneliams, amerikinio 
maisto, o ne rytiniams ber
lyniečiams! Mes alkani. Mū
sų vakarinio Berlyno val
džia per skūpiai šelpia sa
vo bedarbius ir nusenusius.

Vakarų Berlyne yra 240 
tūkstančių bedarbių, o be 
to, ir 350 tūkstančių nu

Vienas iš daugelio susirinkimu Panmunjome, kur 
pagaliau buvo pasirašytos paliaubos. Čia abiejų pusių 
atstovai tariasi dėl nustatymo laiko pasirašymui 

paliaubų sutarties.

Senatoriai užgiria 
$1,224,120 McCarthy o 
ragangaudžiams

Washington. — Senatas 
priėmė pasiūlymą, k u r i s 
skiria 1 milijoną, 224,120 
dolerių per metus ragan- 
gaudiškai Mdfcarthy’o tyri
nėjimų komisijai bei ki
tiems panašiems tyrinėto
jams . O McCarthy žada 
tyrinėti jau ne tik komu
nistus, bet ir vyriausią cen- 
tralinę valdžios šnipų įstai
gą, ieškant joje “raudonų
jų-”

Suimta šeši Phila. 
komunistu vadovai

Philadelphia. — Valdžios 
agentai suėmė šešis Phila- 
delphijos komunistų vado
vus. Suimtieji kaltinami 
pagal Smitho įstatymą, kad 
“suokalbiavę skelbti bei mo
kyti, jog reikėsią varu nu-1 
versti Amerikos valdžią.”

ORAS. — šutinanti giedra.

senusių žmonių, gyvenan
čių tiktai iš senatvės pen
sijų, kaip nurodo New Yor
ko Times korespondentas 
Walter Sullivan. Vadinasi, 
yra bent 590 tūkstančių to- 
tokių vakarinių berlyniečių, 
kurie negauna sočiai pa
valgyti.
Vakariniai berlyniečiai 
todėl apsimeta rytiniais

N. Y. Times korespon
dentas taipgi praneša, kad 
daugelis vakarinių . berly
niečių įsigijo klastingai pa
gamintas korteles, liudijan
čias, būk jie. iš rytinio Ber
lyno atvykę. Tuo būdu ir 
dirbantieji vakarinio Ber
lyno vokiečiai ima ameriki
nį maistą, skiriamą tiktai 
rytinio Berlyno piliečiams:

Amerikonai gi trauki
niais ir orlaiviais vis.gabe
na į vakarinį Berlyną mil

Anglija nori sueigos 
su Malenkovu, bet 
Amerika uždraudžia

London.—Anglijos prem
jero pavaduotojas A. A. 
Butler’is pakartojo šalies 
seimui, kad Anglija pagei
dauja Keturių Didžiųjų su
eigos — prezidento Eisen- 
howerio, Sovietų premjero 
Malenkovo ir Anglijos bei 
Francijos premjerų. Bet 
Jungtinės V a 1 s t i j o s vis 
griežtai atmeta siūlomus 
pokalbius su Malenkovu.

Rolandai užsisakė 
Sovietų automobilių

Amsterdam. — Holandi- 
jos piliečiai užsisakė 500 
sovietiniu automobiliu, va-

• 4 Z

dinamų “Maskviečiu.” Jau 
atgabenta 70 tų automobi
liu.

Keleivinis “Maskvietis” 
penkiems žmonėms važiuo
ja apie 37 mylias su vienu 
galionu gazolino.

tus ,taukus bei kitus mais
to produktus iš 15 milijonų 
dolerių fondo, kurį prezi
dentas Eisenhoweris skyrė 
rytinės Vokietijos žmonėms 
pamaitinti.

Amerikiniai koresponden
tai, nesusitardami, vieni pa
sakoja, kad rytinio Berlyno 
vokiečių policija bei Sovie
tų kareiviai sulaikė kelis 
grįžtančius su amerikinio 
maisto pundeliais, bet pas
kui paleido juos: o kiti pa
sakoja^ kad sovietinė poli
cija “desėtkus tokių arešta
vo ir atėmė šimtus maisto 
pundelių.”
RYT. VOKIETIJA SMER

KIA “PROVOKACIJAS”
Rytinės Demokratinės 

Vokiečių Respublikos val
džia vėl perspėjo, kad Ame
rika su savo dovanomis 
“daro tik provokaciją” —

SYNGMANAS RHEE 
TIKISI, KAD AMERIKA 
“PANAUJINS KARA”
Smerkia paliaubų sutartį kaip 
“begėdiškai šlubų dokumentą’9

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee, 
78 metų senis, sakė kores
pondentams, kad jeigu po
litine valstybių* konferenci
ja neatiduos jam Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos, tai jis pats panaujins 
karą prieš Korėjos liaudi
ninkus. 'Rhee pareiškė pa
sitikėjimą, jog tuomet ir 
Amerika vėl išvien su juo 
kariaus prieš tuos komu- 

; nistus.
Anot Rhee, tai “negalima 

net isivaizduoti,” kad Ame- 
rika tuomet atsisakyt ų 
drauge su juo kariauti dėl 

į šiaurinės Korėjos užėmi- 
! mo. Jis tikisi, kad Ameri- 
■ ka nevers jį “pasiduoti,

Korėjoje nukentėjo 
140,546 amerikonai

Washington. — Gynybos 
departmentas liep. 29 d. pa
skelbė 140,546 sekamai nu
kertėjusius Korėjos kare 
amerikonus:

Užmušta 25,117, sužeista 
102,289, be žinios dingo bei 
nelaisvėn paimta 13,140.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo to
kie amerikonų nuostoliai 
padaugėjo 1,274.

Bet tai dar nepilna są
skaita žuvusių bei kitaip 
nukentėjusių amerikonų.

Rosendale, N. Y. — Per 
gaisrą Williams Lake vieš
butyje sudegė 4 žmonės.

Milwaukee. — Bravorų I 
streikas dalinai laimėtas.

stengiasi sukelti n a u j a s 
riaušes, gaisrus ir plėšimus 
rytiniame Berlyne.

Rytinės Vokietijos prem
jeras Grotewohl sakė savo 
seimui:

—Jeigu Amerika turi per 
daug atliekama maisto, tai 
mes galėtume jo nupirkti 
už 15 ar 50 milijonų dole
rių vidutinėmis kainomis. 
Bet amerikonai pasirenka 
daryti provokacijas, dalin
dami savo maistą kaip do
vanas.

AMERIKOS SUTARTIS 
SU EGIPTU

Kairo, Egiptas.—Jungti
nės Valstijos greitu laiku 
pasirašys prekybos ir drau
giškumo sutarti su Egiptu, 
kaip sakė amerikinis amba
sadorius Jefferson Caffery. 

kaip privertė kinų Čiang 
Kai-šeką pasiduoti komu
nistams po Antrojo pasau
linio karo.”

O paliaubų sutartį, pasi
rašyta amerikonu ir šiauri
nės Korėjos liaudininkų, 
Syngmanas Rhee apšaukė 
“begėdišku dokumentu, 
kaip kokiu šlubio ramsčiu.”
RHEE REIKALAVIMAI
• Rhee statys tokius reika

lavimus politinei konferen
cijai :

Prijungti jam Šiaurinę 
Korėją, nedarant jokių tam 
balsavimų Pietinėje ir Šiau
rinėje Korėjoje. Užgirti 
dabartinę jo valdžią ir 
Šiaurinei Korėjai, be jokių 
naujų rinkimų.

O jeigu kada toliau įvyk
tų rinkimai, tai neduoti 
balsavimo teisės nei komu
nistams nei kitiems “rau
doniesiems” Šiaurinėje Ko
rėjoje.

Rhee užreiškė, jog tais 
klausimais nedarys jokių 
nuolaidų nei J. F. Dullesui, 
Amerikos valstybės sekre
toriui, kuris kita savaitę 
atlėks tartis su Rhee.

Senatas skiria 6,745 
milijonus dol. kitiems 
kraštams ginkluoti

Washington. — Senatas 
53 balsais prieš 35 užgyrė 
bilių, kuris skiria 6,745 mi
lijonus ir 318 tūkstančių 
dolerių svetimiems kraš
tams ginkluoti ir stiprinti 
prieš komunizmą.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris reikalavo tam dar 576 
milijonų dolerių daugiau.

Japonų seimas reikalauja 
laisvos prekybos su Kinija

Tokio. — Japonijos sei
mas vienbalsiai pareikala
vo, kad valdžia liautųsi 
varžius prekybą su Kinijos 
Liaudies Respublika. Ragi
no Japoniją laisvai ir pla-, 
čiai prekiauti su Kinija.

(Japonijos valdžia klauso 
Amerikos, kuri užgina par
davinėti Kinijai mašinas, 
elektrinius įrengimus bei 
kitus reikalingus dalykus.)

SULAUKĘS 127 METŲ 
AMŽIAUS NUMIRĖ

New Britain, Conn.—Mi
rė Isaac A. Alkas, 127 me
tu amžiaus. Jis buvo atei
vis iš Persijos (Irano). 
Šioje šalyje gyveno 50 me
tų. Per keletą paskutinių 
metų buvo netekęs regėji
mo, tai ir laikėsi neregių 
prieglaudoje. Amer i k o j e 
farmeriavo, iki regėjimas 
nusilpo. x



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays
, 110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $8.00
United States, per 6 months ...*. $4.50 
Queens Co.................  $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

TIE, KURIE. SIELOJASI, kad Korėjoje įvyktų tai- 
ka ir toji šalis būtų apvienyta, šiandien nuogąstingai 
stebi mūsų valstybės sekretoriaus Mr. Dulles veiksmus.

Dulles, kaip jau žinoma, nusitarė vykti į Korėją ir 
tartis su Syngman Rhee, tuo aršiuoju taikos priešu. 
Dulles, atsimename, tarėsi su Syngmanu Rhee 1950 me
tais prieš pat karo prasidėjimą!

Šiandien mūsų vastybės sekretorius vyksta pas 
Rhee tam, kad gerai pasiruošti politinei konferencijai, 
kuri spręs Korėjos reikalus. Jiedu, matyt, sudarys sa
votišką “sąjungą” laikytis išvien, truks ar plis. /

Syngman Rhee juk yra pasakęs: jei politinė kon
ferencija bėgyje 90 dienų nenutars taip, kaip jis nori, 
tai jis, Syngman Rhee, pradėsiąs karą. Dulles, sako 
pranešimai, tokiai Syngman Rhee politikai pilnai pri
tariąs.

Štai, kur slepiasi šito mūsų valstybės sekretoriaus 
vizito- pas Rhee pavojus.

Kas Ką Rašo ir Sako
REUTHER DIRBA 
NE SAVO DARBĄ

L. Prūseika Vilnyje rašo:
Mos, grupė chicagicčių, va

žiuojam Detroitah, dalyvauti 
spaudos piknike. ,

Mašinoj skaitau Detroito 
“Free Press“ raportą apie 
automobilių industriją.

Fordo lokalas, kuris turi 
60,000 narių (didžiausias vi
soj unijoj), siūlo unijai to
kią programą, kad darbas 
tos industrijos darbininkams 
būtų užtikrintas. Lai darbi
ninkai dirba po 30 valandų, o 
kompanijos jiems moka už 40 
valandų.

W. Reuther sir tuo nesutin
ka. O bedarbė toj industri
joj ne už kalnų.

Rcuthcris baladojasi Berly
nan ir veidmainiškai sielojasi 
Rytų Vokietija. Bet čia, kas 
darosi po jo nosim, jis ne
mato. t

Bravorų darbininkų unijos 
geroka dalis jau pabėgo iš 
CIO į Darbo Federaciją.

OReutheris kursto Rytą 
Vokietijos žmones.

Ten jis nieko nelaimes, o 
namie praganys labai daug.

Taip, CIO prezidentas 
pradėjo dirbti ne sūvo dar
bą ir tai neis naudon Ame
rikos darbininkams. Šian-

DULLES VYKSTA PAS RHEE

Su valstybės sekretorium vyksta keturi senatoriai, 
—du republikonai, du demokratai. Republikonai—Willi
am E. Knowland ir Alexander Smith; demokratai—Lyn
don Johnson ir Richard Russell. Abudu republikonai yra 
uolūs Syngman Rhee šalininkai, pritariantieji jo politi
kai. Demokratai, nors nėra nuėję taip toli, kaip repu
blikonai senatoriai, tačiau nėra patenkinti mūšių baigi
mu Korėjoje.

Taigi galime įsivaizduoti, kas tarsis su Syngman 
Rhee.

Pažangesnieji žurnalistai Washingtone sako, jei 
Dullesui būtų rūpėję suvaldyti Rhee, tai jis į savo dele
gaciją būtų pasikvietęs Aleksandra Wiley, senatinL 
užsienio reikalais besirūpinančio komiteto pirmininką. 
-Wiley, kaip žinia, yra priešingas tiems, kurie nori matyti 
hesiliepsnojantį karą Azijoje. Dėl to Wiley ir nebuvo 
•kviestas.

KAIP NEIMSIME, mums atrodo, jog šis valstybes 
sekretoriaus žygis nežada gero taikai.

Dėl pasiruošimo politinei konferencijai reikėtų tar
tis ne su Rhee, bet Jungtinėse Tautose, kurių asemblėja 
neužilgo,—rugpjūčio 17 d.,—susirinks ir kuri svarstys 
visus su politine konferencija susijusius reikalus.

Nujausdamas, kad ši asemblėjos sesija gali avsisar 
kyti šokti pagal jo muziką, valstybės sekretorius ir lei
džiasi kelionėn pas tą žmogų, kurio veiksmus pasmerkė 
Didžioji Britanija, Indija, Francūzija, Kanada ir gene
ralinis Jungtinių Tautų sekretorius.

ĮDOMIĄ KORESPONDENCIJĄ Korėjos reikalais 
parašė New York Times korespondentas Maskvoje Har
rison E. Salisbury.

Jis nurodo, kad šiuo tarpu užsieniniai diplomatai 
Tarybų Sąjungoje numato,.jog tarybinė vyriausybė ruo
šia visą eilę svarbių siūlymų Korėjos reikalams spręsti.

'Kas tie do pasiūlymai?
.... Tarp kitų pasiūlymų, kurie-bus įteikti Jungtinių 
Tautų asemblėjai, esą tokie:

: Tarybų Sąjunga reikalaus, idant Pietinė ir šiau
rinė Korėjos būtu suvienytos į vieną valstybę.

Tarybų Sąjunga siūlys, kad iš abiejų Korėjų būtų 
išbrauktos svetimų kraštų kariuomenės.

Visoje Korėjoje privalo būti pravesti rinkimai į 
parlamentą, — vieną parlamentą, kuris sudarytų vieną 
•Vyriausybę.

b . Be to, sakoma, Tarybų Są junga reikalaus, kad Jung
tinės Tautos priimtų įspėjimą Jungtinėms Valstijoms: 
jei Syngman Rhee palauš taikos reikalą Korėjoje, tai 
už tai atsakomingas bus Whshingtonas.

• ’KITAS REIKŠMINGAS, ryšium su Korėjos reika
lais dalykas, išplaukęs iš Tarybų Sąjungos, yra šis:

Abudu stambieji Maskvos laikraščiai, — Pravda ir 
Izvieštijos,— išspausdino editorialus, kuriuose raudona 
gija pravedama tokia pagrindinė mintis: nėra tokio 
tarptautinio nesusipratimo, kurio nebūtų galima iš
spręst! derybomis tarpe tų kraštų, kuriuos tie nesusi- 
prąfimai liečia. •

■- • Šią mintį, šį dėsnį šiuo metu skelbia milijonai pa- 
šdttlio taikos šalininkų. Jie visi ir visur sako: nesusi- 
pratimus tenka spręsti derybomis, o ne ginklais.

Kad tai yra tiesa, ją įrodė Korėjos karas.
Būtų gerai, jei ir mūsų valstybės sekretorius, vyk

damas pas Syngman^ Rhee ir su juo tardamasis, turėtų 
.galvoje tą dėsnį, tą tiesą.

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

dien tenka viską daryti, 
kad pasiruošti krizei, kuri 
artėja.

Beje, ten pat Prūseika 
žymi, jog spaudos piknikas 
i vykęs Detroite visais po
žiūriais buvo sėkmingas.

KAIP KEPAMI 
“ŠVENTIEJI”

Iš “Britanijos Lietuvio” 
I sužinome, kad esančios de- 
! \lamos pastangos nabašnin- 
ką arkivyskupą Matulcvi- 
čių padaryti š v e n t u o j h . 
“Romoje,” girdi, “jau pa
daryti oficialūs žygiai bea
tifikacijos bylai pradėti.” 
Bet tai esąs ilgas procesas 
ir slinkus darbas. Reikia 
“žmonių pagalbos,” — no 
dievo, bet žmonių. O vidų- 
tinis katalikas visuomet 
manydavo, jog šventuosius 
šventaisiais p a d a r o pats 
dievas. Niekas kitas grieš- 
no žmogaus šventuoju pa
daryti neišgali-

Kain ten nebūtu, minėta
me “Britanijos Lietuvyje” 
kunigas Matulaitis ragina 
žmones “siųsti generali
niam p o s t u 1 a toriui kun. 
Rėklaičiui apie Jurgi Matu
levičių faktų smulkmenas, 
nurodant asmenis, laiką, 
vietą, kas ir kokią malonę 
gavo arkivysk. Jurgiui Ma
tulevičiui užtariant, kokie 
gydytojai tai gali paliudy
ti.” “

Čia vėl didelis neaišku
mas: kokiems galams rei
kalingi gydytoju liudiji
mai? Jeigu Matulevičius 
arba dievas, jam prašant 
bei užtariant, rodė kokius 
nors stebūklius, tai juk vi
si galėjo matyti.

Toliau sužinome, kad 
mes, griešnieji žmones, ga
lį arkivysk. Matulevičių 
padaryti šventuoju ir “at
nešti visai lietuvių tautai 
daug garbės” sekamais tri
mis būdais:

“1. Persiunčiant Rėklai
čiui originalius arkiv. Jur
gio raštus, laiškus, ar bent 
oficialiai paliudytus nuora
šus . 2. Meldžiantis, kad 
Dievas duotu ryškių žen
klu ir stebuklu bylai lai
minti pravesti. 3‘. Pare
miant pinigais, 'kad turėtu 
kuo apmokėti visa techni
kinį dąrba, gynėjus, teis
mą, spaudą etc...”

Iš to aišku, kąd jeigu Ma
tulevičius taps šventuoju, 
tai ne stebuklų, bet pinigų 
pagalba. Tiktai klausimas/ 
ar ’pajėgs lietuviai 'tiek d^ 
lerių sudėti?

Kodėl Sir Winston Churchill 
staiga “susirgo”?

Didžiosios Britanijos prem
jeras Sir Winston Church
ill jau nebe jaunas žmogus. 
Visi tai žino. Todėl nebūtų 
jokia staigmena, jeigu to 
amžiaus žmogus su negalė
tų. To beveik ir reikia ti
kėtis.

Bet p a s k utinis pono 
C hu r c h i 11 o su n e g a 1 a v i m as 
nieko bendra neturi su jo 
sveikatos stoviu. Taip pat 
visiems aišku.

Churchill “susirgo” kaip 
tik tuo laiku, kai visas pa
saulis buvo nudžiugęs jo 
nusistatymu dėl Keturių 
Didžiųjų susirinkimo, ir 
derybų. Jis tokį susirinki
mą pasiūlė. Susirinkimas 
turėjo įvykti dar birželio 
mėnesį .

Tokiam susirinkimui, ma
tyt, griežtai pasipriešino 
mūsų prezidentas. Iš kar
to buvo kalbėta apie Ketu
rių Didžiųjų vadų Susirin
kimo atidėliojimą. Niekas 
ir iš to neišėjo. Staiga iš
girstame, kad Churchillas 
“susirgo” ir tuo būdu pa
sitarimas nebe) vyks.

Klerikalizmas ir religinės 
daugumos ir mažumos

Komercinėje spaudoje pa
sirodė ginčų ir diskusijų 
apie religines daugumas ir 
mažumas. Prieš metus ar 
kiek laiko Italijoje buvo iš
kelti katalikų hierarchijos 
reikalavimai, kad valdžia 
neleistų ‘protestantiš k o m s 
sektoms veistis Italijoje. 
Valdžia bažnyčios paklausė 
ir keliose vietose uždare 
protestantiškas > bažnyčias. 
Jos neturinčios vietos gry
nai katalikiškoje Italijoje.

Pastaraisiais laikais pa
naši padėtis susidarė Ispa
nijoje, kur katalikų bažny
čia yra viešpataujanti baž
nyčia. 1952 metų pradžio
je kardinolas Segura iškūlė 
protestą prieš Franko val
džią, būk ji perdaug tole
rantiškai atsinešanti linkui 
protestantiškų ir kitų re
liginių sektų. Ispanijos vys
kupai pritarė kardinolo Se
gura protestui. Ispanijoje 
susidarė sąlygos, kad joje 
nebepaliko vietos jokiai ki
tai bažnyčiai, apart katali
ku. C-

Tokio dalyko nepaslėpsi. 
Ispan i j os b a ž n y č i o s pa
stangos sugrąžinti Inkvizi
cijos laikus susilaukė pro
testų ne tiktai iš protes
tantų pusės7. Tuose žygiuo
se pamatė ir sau pavojų 
tūli Amerikos, Francūzijos 
ir kitų kraštų katalikų baž
nyčios- pareigūnai. Prieš 
juos iškilo klausimas: O 
kas atsitiks, jeigu Ameri
kos protestantai paseks Is
panijos katalikus ir pa
skelbs karą Amerikos ka
talikams? Juk čia katali
kai tesudaro apie trečdalį 
gyventojų . Jie randasi di
delėje mažumoje. Jeigu ka
talikai smaugs protestan
tus Ispanijoje bei Italijoje, 
protestantai gali tuo patim 
atsimokėti k a tulikams 
Amerikojė ir kituose kraš
tuose, kur katalikai didelė
je mažumoje?

Dabar į tą kontroversiją 
tapo įtrauktas ir Vatika
nas. Prabilo kardinolas Ot
taviani, artimas popiežiaus 
bičiulis, “bažnyčios įstaty
mų”' specialistas. Jo pra
kalba tapo atspausdinta 
Vatikano organe “L’Osser- 
vatore Romano.” Visiems 
aišku, kad pats popiežius

Vietoje Keturių Didžių
jų konferencijos, iškilo tri
jų užsienio reikalų minis
trų susirinkimas. Susirin
ko ir tarėsi mūsų valstybės 
sekretorius Dulles, Britani
jos užsienio reikalų vei
kiantysis ministras Salis
bury ir Francūzijos užsie
nio, reikalų ministras Bi- 
dault . Jie tarėsi ir susita
rė, kad nebūtų patogu bei 
naudinga, prie šių sąlygų, 
susieiti prezidentui Eisen- 
howeriui, Tarybų Sąjungos 
premjerui Malenkovui, Bri
tanijos premjerui Church- 
illui ir Francūzijos premje
rui. Vietoje tokio susirin
kimo, minėti trys ministrai 
pasiūlė laikyti kada nors 
rudenį keturių užsienio rei
kalų ministrų susirinkimą.

Toks pasiūlymas jau pa
siųstas Tarybų Sąjungai. 
Laukiama iš Tarybų vy
riausybės atsakymo.

Sir Winston Churchill su 
savo “liga” išgelbėjo situ
aciją: prezidentui Eisenho
wer i u i nereikės ir neteks 
susitikti su Malenkovu.

A. S.

Ottavianio nuomonę bus 
užgyręs.

Kardinolas O t ta v i a n i 
griežtai ir atvirai pasisako 
už Ispanijos vyskupų nusi
statymą. Jis griežtai ir at
virai pasmerkia amerikie
čius (protestantus ir kata
likus), kurie išdrįsta pro
testuoti prieš Inkvizicijos 
gražinimą Ispanijoje, ir ki
tuose katalikiškuose 'kraš
tuose.

Savo argumentuose už 
Ispanijos dvasiu i n k i j o s 
nusistatymą kardinolas Ot
taviani iškelia “naują” da
lyką. Jis “suranda” ir sa
ko, kad religinės, laisvės ir 
tolerancijos Ispanijoje, Ita
lijoje ir kituose kraštuose, 
kur katalikų bažnyčia yra 
viešpataujanti, ieško bei rei
kalauja tiktai komunistai! 
Jis. sako, kad tie amerikie
čiai, kurie protestuoja ir 
dar aukoja praplėtimui pro
testantišku sektu veiklos 
Ispanijoje ir kitur, tiesiog 
lošia į komunistų rankas. 
Jis teigia, kad tie pinigai 
nueina į komunistų kišenę!

Demagogija, žinoma, nuo 
pradžios iki galo. Dabar 
madoje visokią inkviziciją 
teisinti anti - komunizmu. 
Kardinolas Ottaviani pasi
rodo specialistu.

Tačiau labai abejotina, 
jog ši kardinolo demagogi
ja padarys įtakos į tuos, 
kurie kovoja už religinę 
laisvę Ispanijoje ir kitur. 
Nesinori tikėti, kad protes
tantiškos sektos Ottavianio 
argumentais susižavėtų ir 
uždarytų savo biznį Ispani
joje.
' Viskas rodo, kad klerika
lizmas nieko neišmoko iš 
istorijos. Inkvizicijos lai
kai praėjo seniai ir juos su
grąžinti nebegalima.

Nenorėdamas ir netiesio
giniai, žinoma, kardinolas 
Ottaviani su savo religiniu 
akiplėšiškumu ir . netole
rancija patarnauja tiems 
patiems komunistams, nuo 
kurių jis nori apsaugoti 
protestantus. Jis parodo, 
kad Ispanijoje, Italijoje ir 
kitur komunistai kovoja už 
religijos laisvę. Jis paro
do, kad komunistai vra in- 
kvizicijos priešai.

Saliėtis

Šešių savaičių streikas

Augusta, Ga. — Jau šešios 
savaitės čionai streikuoja tran. 
sporto darbininkai. Augusta 
Coach Company, kuri kontro
liuoja busus, biwo priversta 
įsakyti skebams busy nejudin
ti. Pikietas pasirodė per smar
kus. Darbininkai laikosi vie
ningai, bet kompanija gauna 
skebų iš kitų vietų.

Darbininkai priklauso prie 
Amalgamated Street and Elec
tric Coach Operators of Ame
rica unijos. Streikas prasidė
jo birželio 1 d., kai kompani
ja atsisakė išpildyti darbinin
kų reikalavimą pakelti pen
kiais centais į valandą algas.

—o— '
Unijos vadas už McCarthy

Washington, D. C. — Pa
našu į stebuklus, bet atsirado: 
vienas iš darbo unijų vadų, 
kuris atvirai užstoja už Mc
Carthy- ir jo ragangaudišką 
taktiką. Juomi yra Richard J. 
Gray, Amerikos Darbo Fede
racijos Building and Construc
tion Trades Department© pre
zidentas. Jis užgiria McCar
thy tyrinėjimą ir džiaugiasi 
to tyrinėjimo pasekmėmis.

—o—
Gal vėl šauks Harry Bridges

Washington, D. C. — Kon- 
gresmanas Kit Clardy, repub- 
likonas iš Michigano, reika
lauja,.,kad Ne-amerikinės Vei
klos Komitetas pašauktų Har
ry Bridges liudyti apie komu
nizmą. Komiteto pirmininkas 
Veide sako, kad jis duos vi
sam komitetui tą klausimą 
nuspręsti.

—o—
Balsuoja streiko klausimą

Denver, Col. — Internatio
nal Union of Mine, Mill and 
Smeltęr Workers leidžia savo 
nariams nubalsuoti, ar jie no
ri streikuoti už algų pakėlimą. 
Unija turi 70,000 narių. Uni
ja reikalauja 15 centų į va
landą algų pakėlimo.

—0—
Didlapio darbininkai 
sustreikavo

Seattle, Wash. — Vietinio 
didlapio “The Seattle Times“ 
darbininkai išėjo į streiką. 
Jie priklauso prie CIO Ameri
can Newspaper Guild. Darbi
ninkai reikalauja algų pakėli
mo ir kitų 
kas apima 
ką.

Gavo algų pakėlimą

Pittsburgh, Pa. — Westing
house Electric korporacija su
teikė darbininkams algų pakė
limą nuo 3 iki 11 centų per 
valandą. Paliečia 18,000 dar
bininkų'.

Korporacija pasirašė sutar
tį su United Electrical Wor
kers unija ir Federation of 
Westinghouse Independent 
Salaried Employes unija.
Naujame kontrakte sakoma, 

kad darbininkas, išdirbęs 30 
metų ir sulaukęs 65 metų am
žiaus, gaus iš korporacijos 
mėnesinę pensiją iš $133.

—o—
Pakėlė viršininkams jau ir 
taip aukštas algas

Boston,'Mass. -— 'Biurokra
tai laimėjo Brotherhood of 
Locomotive and Firemen and 
Enginemen unijos konvencijo
je. Delegatai nubalsavo pakel
ti vadams algas. Prezidentui 
pridėjo $2,500. Dabar jis gaus 
$25,000 per metus. Preziden
to pagėlbininkui ir sekreto
riui pridėta po $1,400. Dabar 
jie gaus po $15,000 per me
tus. šešiolikai vice-prezidentų 
pridėta po $1,000. Dabar jie 
gaus po $11,000 per metus.

Biurokratų apetitai ne priso
tinami.

—o—
CIO protestuoja

Washington, D. C. — CIO 
nominavo John W. Edelman į 
Dai4bo Sekretoriaus pagelbi- • 
ninkus. Bet gautas praneši- ‘ 

pagerinimų. Strei- 
apie 700 darbinin-
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mas, kad prezidento Eisenho- 
werio pagelbininkas Mr. A- 
dams nenori nominacijas už-j 
girti. Adams parašė laiwą 
CIO prezidentui Walter Relu- 
ther ir pataria Edelmano kan
didatūrą ištraukti.

Walter Reuther griežtai 
protestuoja ir sako, kad val
džia daro nusileidimus pik
toms jėgoms, kai atsisako pri
imti Edelmaną. Mat, kadaise 
Edelmanas yra priklausęs So
cialistų Partijai. Todėl jam 
vietos nėra ir negali būti jo
kiame valdžios organe! Tiesa, 
dabar Edelmanas nieko 
bendro neturi su jokiais so
cialistais, bet jo rekordas jau 
“suterštas“. Vadinasi, reak
cionieriai jau uždėjo ant juo
dojo sąrašo ir Amerikos so
cialistus — ne tik dabartinius, 
bet ir buvusius. Jie irgi jau 
“subversyviški!“

Dalykas įdomus ir tuomi, 
kad kadaise ;ir pats Walter 
Reuther yra priklausęs prie 

(Socialistų Partijos. Vadinasi, 
prezidento Eisenhowerio val
džios akyse ir jis yra “neište
kimas”, negalėtų užimti 
kios vietos jokiame valdžios 
organe. Tas labai nepatinka 
Reutheriui.

Reutheris juk taip ištikimai 
padėjo reakcionieriams terori
zuoti progresyvius unijistus. 
Dabar jis bijo, kad ir jam su 
jo pasekėjais ateina ta pati 
kaleina.

LAIŠKAI
Šią savaitę Laisvės Ad

ministracija gavo gražų 
laiška nuo L. Prūseikos, 
kuris skamba sekamai:

“Na, matai, vėl gaunate 
pinigų. Viso $49.00. Iš
skirkite sekamai: ,

Zanie Klibienė, Chicago, 
atminimui savo mirusio vjy 
ro Krizo aukojo Laisvei 
$20.00 (tiek pat ji aūkjfįo 
Vilniai ir $10 Liaudies Bal
sui).

Ona Remeikienė, Chica
go, atminčiai savo mirusio 
vyro Petro a ūko i o Laisvei 
$10.09.

E. Drobus, StevensviUė, 
Mich., atnaujino prenume
ratą ir aukojo $2. Viso $10.

A. Zline, Detroit, Mich., 
auka $5.00.

M. Butvilą, Chicago, au
ka $2, ir W. Valaitis, Chi
cago ,auka $2.

Viso gero visiems,
L. Prūseika.”

Mes labai įvertiname drg. 
Prūseikos, pasidarbavimą. 
Jis visuomet., kur tik daly
vauja, pirmiausia rūpinasi 
abiejų dienraščių reikalais. 
Gražiai pasidarbuoja vaju
je gavime naujų skaitytojų, 
ir taipgi paskutiniame $8,- 
090 Fondo vajuje /pa
sirodė su aukomis. Taipgi 
ačiuojame ir viršminėtiems 
už finansinę paramą 'dien
raščiui.

Taipgi kitą gražų laištff 
gavome nuo P. Paserskio iš 
Baltimore, Md;, kuris rašo: 
“Šiame laiške rasite čekį 
vertės $100. Tai bus seka
mai — už prenumeratą $8; 
$8.24 už plakatus, o likusie
ji pinigai tai pelnas nuo 
pikniko, kuris buvo suruoš
tas dienraščio Laisvės pa
ramai.

Draugiškai,
P. Pascrskis.”

Iš viso matyt, kad Balti- 
morėje piknikas buvo sėk
mingas . Varde mū^y 
bo, tariame širdingai 
baltimoriečiams, už 'fpuikų 
pasidarbavimą dėl suruoši
mo sėkmingo 'pikniko.

L. Administracija



ĮŽYMIEJI korėjos KARO ĮVYKIAI PER 3 MĘ'IUS
1950 metais birželio 25 d. 

prasidėjo karas tarp šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos.

Birželio 27 d. preziden
tas Truman as pasiuntė 
Jungtiniu Valstijų karo lai
vus ir lėktuvus talkon tau
tininkams prieš Korėjos 
liaudininkus - komunistus.

Birželio 29 d. šiauriniai 
korėjiečių užėmė Seoulą, 
Pietinės Korėjos sostinę.

Birželio 30 d. Trumanas 
isakė Amerikos armijai tal- 

‘ kauti pietiniams Korėjos 
tautininkams prieš šiauri
nius liaudininkus.

. Liepos 1 d. .amerikonų 
F Uariuomenės divizija lai

vais atplaukė iš Japonijos i 
Pietų Korėją.

Liepos 9 d. amerikonai 
pirmą kartą stojo mūšin 
prieš Korėjos liaudininkus.

Rugpjūčio 14 d. liaudinin
kai pasiekė Taegu-Pusano 
miestų apylinkę. Jie buvo 
užėmę faktinai visą Pietų 
Korėją, apart mažo skly
po, likusio amerikonams 
tame pietiniame jos kam
pe. Amerikonai jau bijo
jo, kad liaudininkai nesu
varytų juos į jūrą.

Netikėtas amerikonu 
išlipimas į Inčoną

Rugsėjo 15 d. pulką! ame
rikonų atplaukė laivais ir, 

# netikėtinai šiauriniams ko
rėjiečiams, išlipo krantan 
iffčone, į vakarus nuo Seoti
lo. Tai buvo vienintelis ga
bus žygis, kurį suplanavo 
generolas MacA r t h u r a s, 
tuometinis vyriausias Ame
rikos ko m an dierius Toli
miesiems Rytams. Tuo žy- 

•'giu amerikonai'iš tolo apė
jo užnugarį šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų, numarša- 
vusių į patį pietinį Pietų 
Korėjos kampą. Liaudinin
kai turėjo skubotai trauk
tis atgal. Nes amerikonai 
veržėsi tolyn į rytus, sker
sai Korėjos pussalio ir gra
sino atkirsti esamąją į pie
tus liaudininkų armiją nuo 
susisiekimų su savo Šiau
rine Korėja. Paskubomis 
gelbėdamiesi nuo tų slastų, 
tad liaudininkai prarado 
daug kariuomenės ir gin
klų . Tai tuo atveju ame
rikonai daugiausia nelais
vėn. įpėmė šiaurinės Korė- 
jiis lukidininkų.

Rugsėjo 15 d. amerikonai 
atgriebė Seoulą, senąją Ko
rėjos sostinę.

Spalio 7 d. amerikonai įsi
veržė per 38-tą paralelę į 
Šiaurinę Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Spalio 19 d. jie užėmė 
Šiaurinės Korėjos sostinę 
Pyongyangą.

Didžiausias MacArthuro 
prakišimas

Spalio 26 d. amerikonai ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kai, sparčiai maršuodami 

- pagal generolo MacArthuro 
komandą, dasigrūmė vieno
je vietoje iki pat Jalu upės, 
kuri plaukia rubežium tarp 
Šiaurinės Korėjos ir Man- 

g džikijos, Kinijos provinci- 
A josATaip amerikonams ant 

greftV/jų peržygiavus išil
gai visos. Šiaurinės Korėjos, 
gen. MacArthuras atsistojo 
ant Jalu upės kranto ir pa
reiškė, jog karas “faktinai 
laimėtas” ir lieką tiktai “iš

valyt iškrikusią” Šiaurinės 
Korėjos kariuomenę. Bet 
liaudininkai sukaupė savo 
jėgas ir sulaikė ameriko
nus nuo kitų Jalu upės pa
krančių. Tuo tarpu liaudi
ninkai gavo talkon pulkus 
kinų savanorių, ir ėmė 
blokšt amerikonus atgal.

Lapkričio 6 d. MacArthur 
su nusiminimu pranešė, 
kad ir kinai įsivėlė karan: 
todėl prasidėjo “kitas, nau
jas karas.” MacArthuras, 
priverstas skubotai trauk
tis atgal, dejavo, kad kinai 
jį “apgavo.” Amerikonai 
buvę netikėtai kinų užklup
ti.

Lapkričio 15 d. Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai pradėjo savo ofensyvą. 
Amerikonai, ir jų talkinin
kai buvo priversti net bėgti 
atgal. Gen. MacArthuras 
neteko daug kariuomenės 
ir prarado didelius kiekius 
tankų, motorinių patrankų 
bei. kitų stambesnių karinių 
įrengimų.

Lapkričio 24 d. gen. Mac
Arthuras paskelbė vakarų 
fronte savo ofensyvą, kuris 
“turės užbaigti karą.”

Lapkričio 26 d., tačiau, 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai sutriuškino centrąMac
Arthuro komanduojamos 
Jungtini ų Tautų linijos. 
Amerikonai vėl turėjo 
trauktis tolyn atgal.

Gruodžio 4 d. Korėjos 
liaudininkai ir kinai atgrie
bė Pyongyangą, Šiaurinės 
Korėjos sostinę.

Ištrūkimas iš Hambuno- 
Hungnamo

Gruodžio 16 d. ameriko
nai ir jų talkininkai buvo 
priversti apleist Hamhun- 
gą, rytiniame Šiaurinės Ko
rėjos pajūryje. Generolas 
MacArthur buvo .juos lai
vais atplukdys ten į Hung- 
namo - Hamhungo apygar
dą ir įsakęs maršuoti lin
kui vakarų, taip kad jie su
sisiektu su kitais ameriko
nais vakariniame Šiaurinės 
Korėjos pajūryje . Tuo bū
du, anot MacArthuro, jie 
galėtų pusiau p e r g n y b t 
Šiaurinę Korėją siauriau
sioje jos vietoje. Bet'Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai, įnirtingai atakuo
dami amerikonus, prispyrė 
juos prie rytinės jūros ir 
privertė bėgti.

Gruodžio 23 d. “džypso” 
nelaimėje buvo užmuštas 
generolas Walton Walker, 
pirmutinis prezidento Tru
man o paskirtas komandie- 
rius korejiniam frontui. 
Tad Trumanas paskyrė ge
nerolą Matthew Ridgway 
komandierium . Bet Mac
Arthuras vis • buvo vyriau
sias komandierius.

Gruodžio 24 d. amerikinė 
komanda pranešė, kad sau
giai jūromis iškraustė savo 
kariuomenę j/š Hungnamo 
uosto. — Tačiau, pirm iš
truksiant, amerikonai nu
kentėjo didelių nuostolių. 
Ypač daug Pietinės Korė
jos tautininkų žuvo bei ne
laisvėn pakliuvo.

Gruodžio 30 d. Šiaurinės 
Korėjos sprūstamieji lėktu
vai, sovietinės rūšies MIG- 
ai, pirmą kartą pakilo ko
von prieš Amerikos rakie- 
tinius lėktuvus arti Jalu 
upės.

1951 metai
Sausio 4 d. Šiaurinės Ko

rėjos liaudininkai atgriebė 
nuo amerikonų Seoulą, Pie
tinėje Korėjoje.

Sausio 26 d. amerikonai; 
vartodami daug tankų, pa
kirto Korėjos liaudininkų 
ofensyvą ir atgriebė svar
bius karinius punktus Won- 
ju ir Suwona, Pietinėje Ko-* 
rėjoje.

. Vasario 27 d. amerikonai 
su savo talkininkais stūmė 
Korėjos liaudininkus atgal 
rytiniame ir viduriniame 
frontuose.

Kovo 14 d. amerikonai at
kariavo Seoulą.

Balandžio 11 d. preziden
tas Trumanas pavarė gene
rolą MacArthurą kaip vy
riausia komandieriu Toli
miesiems Rytams. Jo vie
ton paskyrė generolą Ridg
way, o paties Korėjos fron
to vadu paskyrė generolą 
Jamesa A. Van Flee tą.

Gegužės 24 d. amerikonai 
vėl prasiveržė per 38-tą pa
ralelę į Šiaurinę Korėją.

Birželio 14 d. amerikonai 
užkariavo vadinamą geleži
nį trikampį vidų r i n i a m e 
fronte, į šiaurę nuo 38-tos J 
paralelės.

Prasideda paliauby 
derybos

Liepos 10 d. prasidėjo de
rybos tarp amerikonų ir 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų dėl paliaubų.

Rugsėjo 5 d. Jungtinės 
Tautos pradėjo rudeninį 
ofensyvą, ypač Heartbreak 
Ridge (Sutrintos Širdies 
kalne) šturmavo liaudinin
kus.

Lapkričio 28 d., paskli
dus gandams apie paliau
bas, beveik liovėsi mūšiai 
fronte.

1952 metai
Balandžio 26 d. generolas 

Mark W. Clark tapo vy
riausiu komandierium Toli
miesiems Rytams vieton 
gen. Ridgway.

Birželio 24 d. Amerikos 
lėktuvai pradėjo nuolat ur
miniai bombarduot elek
tros jėgaines ir kitus fa
brikus toliausiame Šiauri
nės Korėjos ruožte, paliai 
Jalu upę.

NUVAŽIAVĘS ANT FARMOS, 
BŪK RAMUS!

Miestiečiai! Nuvažiavę 
ant farmų, nesiskubinkite 
griebtis už taimerio laukus 
apdirbančių mašinų, nes 
jūs apie jas neturite jokio 
supratimo. Taip pat ne
bandykite krapštyti kiau
lėms šnipus, kasyti kar
vėms ragus. Prie buliaus 
neikite visai arti; jis pik
tas gyvulys ir galįs savo 
įnirtimu nupūsti tave šo
nan, o jei jis užbliaus, tai 
priepuolį įvarys. Vėliau 
miegoti negalėsi, ir visos 
atostogų dienos baigsis 
prastoj atmosferoj.

Praeitą vasarą nuo aukš
čiau minimų neprisilaiky- 
mų buvo 1,500,000 sužeidi
mų, ir tūkstančiai žmonių 
nuo jų mirė, kaip praneša 
Saugumo ‘ Tarybos pirmi
ninkas Reginald M. Clev- 
land. •

Farmerys turi pilnas ran
kas darbo ir atviras akis 
vaktuoti savo šeimos jr 
darbininkų saugumą nuo

1953 metai
Sausio 23 d. generolas 

Maxwell D. Taylor tapo 
korėjinio frontox komandie
rium vieton pasitraukian
čio iš tarnybos generolo 
Van Fleeto.

Kovo 23 d. Korėjos liau
dininkai pradėjo ofensyvą 
linkui Seoulo ir pasivarė 
truputį pirmyn, bet ameri
konai greit jups atrėmė.

Gegužės 28 d. liaudinin
kai išvien su kinais smar-' 
kiai puolė amerikonus, ban
dydami atimti svarbiąsias

I kalnų pozicijas fronte.
Birželio 14 d. Šiaurinės 

Korėjos liaudininkai atme
tė Pietinės- Korėjos tauti
ninkus, amerikonų talkinin
kus, dvi mylias atgal.

Birželio 15 d. tūkstančiai 
Amerikos lėktuvų atakavo 
liaudininkus, kad sulaikytų 
jų ofensyvą.

Liepos 14 d. Korėjos liau
dininkai ir kinai pradėjo 
didžiausią per dvejus me
tus ofensyvą, nublokšdami 
amerikonus ir pietini u s 
tautininkus 10 mylių atgal 
apie 20 mylių ilgio linijoje, 
viduriniame fronte.

Liepos 16 d. Pietinės Ko
rėjos tautininkai išvien su 
amerikonais į n i r t i n g a i 
kontr-atakavo liaudininkus 
ir atgriebė kai kurias po
zicijas. Bet liaudininkai at-' 
laike savo užimtą 90 ket
virtainių mylių plotą Kum- 
hwos srityje, vidurin.iai-ry- 
tiniame fronte.

Paliauby sutartis
Liepos 26 d. amerikonai 

pasirašė paliaubų sutartį 
su Šiaurines Korėjos liaudi- 
n i n kais Panmundžome.

Liepos 27 d. buvo sustab
dyti visi karo veiksmai ant 
žemės, ore ir jūrose.

Amerika vedė karą var
dan Jungtinių Tautų, bet 
amerikonai sudarė 95 pro
centus visų jėgų, o kitos 
Jungtinės Tautos prisidėjo 
tiktai su 5 procentais iš vi
so. Pietinės Korėjos tauti
ninkai suteikė amerikonam 
daugiausia karino menės, 
bet Pietinė Korėja nėra 
Jungtiniu Tautu narys.

N. M. - 

bereikalingų nelaimių, - ir 
paskui tave nebėgios, kaip 
kokia auklė, kad nesusi- 
žeistum. Nuvažiavęs ant 
f ar mos, būk ramus!

Nuo 29-tos dienos liepos 
mėnesio prasidėjo ant far
mų saugumo savaitė ir ji 
griežtai uždraudžia mies
tiečiams vairuoti garines 
mašinas, traktorius, arkli
nius vežimus. Po tuo už
draudimu pasirašo šios ša
lies prezidentas Eisenhow- 
eris.

Tai yra pasarga ne tik 
farmeriams, bet ir miestie
čiams, kurie nuvažiavę va
saroti ir bando savaip gu
dravo ti su mašinomis ir gy
vuliais.

Nuvažiavai ant farmos, 
tai ir gulėk, pilvą išvertęs 
prieš saulę arba pavėsyje, 
kur tau geriau patinka. 
Farmerys su savo patyru
siais darbininkais sudoros 
savo javus, šieną ir dobilus.

J. N.

KAIP KOVOJO ALEK
SANDRAS NEVSKIS

Pergalė ir laimėjimas 
daugeliui vadų pakeitė jų 
vardą. Taip atsitiko ir su 
Aleksandru Ne.vskiu, sūnu
mi rusų Naugorodo kuni
gaikščio Jaroslavo. Suga- 
bus jo laimėjimas kovoje 
prie Nevos upės, laimėta 
pergalė — suteikė jam 
Nevskio1 vardą.
“Ko nesunaikino, tai 
pavertė velgais”

Tryliktojo amžiaus pra
džia atnešė Rusijai ir dau
geliui Europos tautų nelai
mes. Išsiplėtusi mongolų 
valstybė nuo> Ramiojo Van
denyno iki Kaspijos Jūrų 
pradėjo puolimus ant rusų 
valstybių. Rusija tais lai
kais buvo susiskaldžiusi į 
daugeli atskirų valstybėlių. 
Nebuvimas tarpe rusų vie
nybės suteikė mongolams 
(totoriams) pergalę. Mon
golai buvo klajokliai, jie 
žiauriai nuteriojo miestus, 
o gyventojus pavertė savo 
pavaldiniais.

Bet rusų Naugorodo vals
tybė išlikoi čiela. Viena — 
totoriams kliudė klampios, 
žemos vietos privežti prie 
miesto tvirtovės įrengimus 
sienoms sugriauti. Kita— 
mongolai įsivėlė į karus su 
Lietuva, Vengrija, Lenkija 
ir kitomis valstybėmis.

Bet ir Naugorodui iškilo 
pavojus iš šiaurės ir vaka
rų, nuo švedų ir vokiškų 
kryžiokų antplūdžio. Vo
kiečiai ir švedai, ar susita
rę ar žinodami, kiek rusa! 
nukentėjo nuo totorių ant
plūdžio, nusprendė pulti 
Naugorodo valstybę.

Tais laikais Naugorodo 
valstybė buvo gana didelė, 
pasiekus tų laikų kultūros; 
plačiai prekybą vedė net su 
tolimiausiais kraštais. An
glų ir kitų tautų pirkliai 
atplaukdavo su prekėmis į 
Naugorodą. Naugo r odas 
buvo turtingas—didelė pa
tranka plėšikams, nes ka
rus, kaip ir dabar, vedė api
plėšimui kitų šalių ir pa
vergimui jų žmonių.

Padėtis buvo sunki. Isto
rikas N. E. Podorožnyj ra
šo: “Milžiniškos totorių 
armijos, apie milijoną vy
rų, vadovaujamos chano 
Batyj, viduryje tryliktojo 
Šimtmečio, tvino iš rytų 
ant rusų žemės. Greitai ir 
žiauriai jie pavergė rusų 
žemę. Pavergimas Rusijos 
buvo baisi nelaimė. Daug 
miestų ir miestelių sude
ginta ir išnaikinta, gyven
tojai arba išžudyti, ’ arba 
padaryti vergais, arba ap
krauti mokestimis. Dau
gelis paliko savo namus, 
.slėpėsi miškuose ir kur ga
lėjo. Ten? kur pirma gy
veno vilkai, rašo tų laikų 
metraštis, apsigyveno žmo
nės, o kur pirma gyveno 
žmonės, ten laisvai bėgiojo 
vilkai. Arklas pasiliko ant 
nebaigtos vagos, kalvėje 
užšalo ugnis. Verksmas ir 
dejavimas buvo* visur ap
linkui.”

Naugorodo valstybė dar 
buvo čiela. Ir štai Romos 
popiežių organizuojami ir 
raginami kryžiokai-riteriai 
siuto. K. Marksas apie tą 
-laiką- rašo:

“Riteriai nerimauja. Tie

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

svetiniu žemiu užkariauto
jai veržiasi giliau į tas ša
lis, kerta miškus, naikina 
laisvę ir tikybą vietos gy
ventojų, stato savo pilis, 
miestus, bažnyčias, dvarus 
ir vyskupijas vokiečių ma
dos. Ten, kur gyventojų 
neišnaikino, tai juos paver
tė vergais.”

Tai buvo kitas pavojus, 
iš vakarų.

1237 metais vokiški kry
žiokai Teutonų Ordenas ir 
Livonijos (Kardininkų) Or
denas susivienijo. Jie pa
sidarė dar drąsesni puoli
mui Lietuvos ir Rusijos.

Mūšis prie Nevos
Gulant ant Naugorodo 

žemių totoriams iš rytų ir 
pietų, spaudžiant kryžio
kams iš vakaru, štai Nau- 
gorodą pasiekė žinia, kad 
puola rusus švedai iš šiaur
vakarių.

Naugorodo gyvento iki 
sau kunigaikštį išsirinkda
vo. Ir jo rolė buvo tik kai
po karinio vado. Šiuo laiku 
jų kunigaikščio vietoje bu
vo jaunas, aukštas, gra
žus ir stiprus Aleksandras, 
Jaroslavo sūnus. Aleksan
dras pasirodė gabus karo 
vadas. Jis jau kelis kar
tus atrėmė kryžiokus. Jis 
ant visų kelių pastatė žval
gus, kad nebūtų priešo ne
tikėtai užkluptas.

Ir štai jo žvalgai prane
šė, kad 1240 metais vasa
rą švedai ir finai (suomiai) 
surinko skaitlingą armiją, 
susėdo į laivus, Baltijos Jū
romis ir Finliandijos Užla
ja plaukia linkui Nevos 
upės. Toliau jie turi plana 
upėmis ir ežerais pasiekti 
pati Naugorodą.

Kiti Aleksandro žvalgai 
pranešė, kad vokiški kry
žiokai veržiasi linkui Iz- 
borsko ir Pskovo. Alek
sandras turėjo gerai išla
vintą kariuomenę; daug 
gyventojų stojo į rezervą, 
bet prieš abu priešu vienu 
kartu jis neturėjo pakan
kamai jėgų. Nusprendė su 
kiekvienu iš jų atskirai su
vesti sąskaitas.

Švedų vadas Birgeris ėjo 
drąsiai ir aklai. Jis nesiti
kėjo susitikti su rusų jė
gomis, pirm pasiekus Nau
gorodą. Tuo kartu Alek
sandro žvalgai visur prįešą 
sekė ir savo vadui teikė ži
nias.

Birgeris atplaukė Nevos 
upe prie tos vietos, kur į ją 
įteka Ižoros upė. Laivus 
sulaikė . Švedai išlipo ant 
sausžemio ir ramiai leido 
laiką, vieni miegojo, kiti 
gėrė ir valgė. Jų laivai su
posi ant upės bangų, visas 
pakraštys buvo pilnas šve
dų šėtrų.

Aleksandras su savo ko- 
vūnais jau buvo čia pat 
miške. Jie atvyko pirmiau 
negu švedai, gerai pasilsė
jo. Aleksandras į kovūnus 
kreipėsi:

2Mūsų nedaug, o priešų 
yra daug. Bet, Dievas ne 
jėgoje, o tiesoje.” Ir rusai 
užklupo priešus visai neti
kėtai. Tai buvo 1240 me
tais 15 d. liepos ryte. Ru
sų ataka buvo taip staigi 
ir kieta, kad daugelis šve
dų nespėjo net apsireng
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ti nei ginklus s u s i r a s - 
ti. Aleksa n d r a s buvo 
priešakyje savo kovūnų. 
Prasimušė prie švedų va
do liogerio ir patsai kardu 
kirto priešui į veidą, šve
dų riteriai puolėsi prie lais
vų, kiti mušėsi iki vaka
ro, bet pralaimėjo. Dalis 
švedų laivų buvo sudegintą 
ir nuskandinta. Kitais jų 
likučiai pabėgo. Visas upės 
pakraštys buvo pilnas prie-’ 
šo lavonų. Aleksandro jier- 
galė prie Nevos upės ilgam 
atgrasino švedus nuo nau
jų užpuolimų. Dėl šios per
galės Aleksandrui buvo su
teiktas Nevskio vadras.

Smūgis vokiečiams 
ant ledo

Aleksandras, atr ė*m ę s 
švędų užpuolimą, pasisuko 
atremti kitą, dar galinges
ni priešą — vokiškus kry
žiokus. Jis papildė savo 
ko'vūnų eiles naujais rekru
tais jr atrėmė vienur kitur 
kryžiokus. Bet kryžiokų 
eiles nuolatos stiprino naū- 
ii būriai, dažnai visokį val
katos, kuriems Romos po
piežius pažadėjo “dūšios iš
ganymą” už stojimą į kry
žiokų eiles.

Tais laikais paraku šau
nančių ginklų dar nebuvo. 
Abi pusės kovojo kardais, 
durklais, kirviais ir strėles 
leisdavo iš saidokų. Kqvū- 
nai dėvėjo vario kepures, 
ant rankos turėdavo dengi
mo šarvą. Kryžiokai buvo 
metalo šarvais patys apsi
dengę, taip ir savo arklius 
dengė.

Rusų kovūnai metalinius 
šarvus dėvėjo tik ant krū
tinės bei pilvo, o kitas kū-‘ 
no dalis pridengdavo vielų 
pintiniais “rūbais.” Todėl 
ių metalinė apsauga buvo 
daug lengvesnė negu vokie
čių. '

Aleksandro žvalgai pra
nešė, kad galingos vokie
čių jėgos traukia linkui 
Naugorodo . Vokiečių kry
žiokų buvo tokia mūšio 
taktika: priešakyje jojo la
bai tvirtai šarvuoti riteriai, 
taip pat iš šonų po mažes
nį kiekį tokių riterių, o vi
duje buvo mažiau šarvuoti 
įų riteriai. Tokioje tvar
koje jie pralauždavo, kaip 
kokis iešmas, priešo eiles. 
Rdsai vadino šią jų tvarką 
“kiaule.” ....

Aleksandras panaudojo 
“rusu m ū š i o taktika.” 
Priešakyje pastatė pėsti
ninkus, o iš abiejų pusių 
raitelius. Tikslas buvo Įleis
ti vokišką “kiaulę” į tą 
maišą ir mušti daugiausiai 
iš šonu ir iš užnugario, kur 
kryžiokų buvo menkesni ri
teriai, o jau paskui kirsti ir 
pačią “kiaulės galvą.”

Aleksandras žinojo, kad 
Pskovo ir Čudskoje (Pein 
pus) ežerai ilgi, kad vokie
čiai nenorės aplinkui juos 
joti, kad ne kitur, kaip tar
pe abiejų ežerų, kryžiokai 
bandys prajoti, kur van
dens siaura juosta, prie 
“Varnos akmens.”

Čia Aleksandras pasiiHO* 
šė ir laukė. Ežerai buvo 
apdengti ledo, nors 'į pava
sarį ledas jau nebuvo .stir., 
prus. 1242 metais balan
džio 5 d. kryžiokai ir atvy-

(Tąsa 4-tam pusi.)



A. Čechovas

PIRTYJE
I

— Ei, tu, žmogau! — šūkte
lėjo storas, baltakūnis ponas, 
pamatęs pirties garinimo aukš
tą, liesą vyrą su reta barzde
le ir dideliu variniu kryžium 
ant krūtines. — Garo dar už
pilk!

— Aš, jūsų kilnybe, ne pir
tininkas, aš kirpėjas. Ne ma
no darbas garą pylioti. Gal 
paliepsite kraujasiurbjes tau
reles pastatyti ?

Storasis ponas paglostė sa
vo melsvai raudonas šlaunis, 
pagalvojo ir tarė:

— Taures? Gerai, statyk. 
Skubėti man nėra kur.

Kirpėjas nubėgo i priepirtį 
instrumentu, ir po kokiu pen
kių minučių ant storojo pono 
krūtinės ir nugaros jau juo
davo dešimt taurių.

— Aš jus atsimenu, jūsų 
kilnybe, — prašneko kirpėjas, 
statydamas vienuoliktą taurę. 
— Jūs teikėtės pas mus pra
eitą šeštadieni praustis, i)- tuo
met aš jums dar trynes nu- 
piausčiau. Aš esu kirpėjas Mi
chailą... Atmenate? Tuomet 
jūs dar teikėtės mane apie 
nuotakas klausinėti.

— Aha... Tai kas gi?
— Nieko... Pasninkai!ju aš 

dabar, ir būtų man nuodėmė, 
jūsų kilnylny ką nors smerk
ti, bet negaliu jums nepa
reikšti, kaip sąžinė man lie
pia. Tegu atleis man dievas 
mano smerkimus, bet nuota
kos dabar išvirto nei i tvorą, 
nei i mietą, nenusivokiančios... 
Pirmiau nuotaka norėdavo iš
tekėti už žmogaus rimto, grie
žto, pinigingo, kuris moka 
viską apsvarstyti, tikėjimo ne
užmiršta, o dabar ją išmoks
linimas vilioja. Duok jai mo
kytą, o pono valdininko ai 
kokio nors pirklio ir nero
dyk — išjuoks! Mokslų viso
kių būna... Vienas mokytas 
žmogus, žinoma, ligi aukštos 
tarnybos iškyla, o kitas visą 
amžių raštininku išsėdi, ne
būna iš ko nei palaidoti. Ar 
maža dabar tokių? Pas mus 
čia ateina vienas... mokytas. Iš 
telegrafistų... Viską žino, te- 
legramas gali išgalvoti, o be 
muilo pr.ausia.si. Gaila žiūrėti i

— Vargšas, bet doras! — 
pasigirdo nuo viršutinio plau
to storas, užkimęs balsas. — 
Tokiais žmonėmis reikia di
džiuotis. Išmokslinimas, susi
jęs su neturtu, liudija apie 
kilnius sielos ypatumus. Tam
suoli !

Michailą dėbtelėjo akim j 
viršutinį plautą... Ten sėdėda
mas pėrė vanta savo pilvą lie
sas, atsikišusiais kaulais žmo- 
guą, kuris atrodė sudėtas vien 
iš odos ir šonkaulių. Jo veido 
nebuvo matyti, nes ilgi, že
myn nukarę plaukai dengė jį. 
Tebuvo matyti dvi akys, pil
nos pykčio ir paniekos, Įsmei
gtos į Michailą.

— Iš tų... ilgaplaukių! — 
mirktelėjo akim Michailą. — 
Su idėjomis... Baisu, kiek daug 
atsirado dabar tokių žmonių ! 
fleišgaudysi visų... Mat, pa
leido kudlas, prakaulis! Bet 
koks krikščioniškas pasikalbė
jimas šlykštus jam, visvien, 
kaip nelabajam smilkalai. Už 
išmokslinimą užsistojo! To
kius* štai ir myli šių laiku nuo
taka; Kaip tik tokius, jūsų 
kilnybe! Argi ne šlykštu ? Au
denį pasikviečia mane vieno 
dvasininko duktė. — “Rask, 
sako, man, Mišelį”, — Miše- 
liu mane svetimieji vadina, 
nes aš, kviečiamas į namus, 
ponioms plaukus raitau,- — 
“rask, sako, man, Mišeli, jau-' 
nikį iš rašytojų”. O aš, jos 
.laimei, kaip tik tokį turėjau... 
Ateidavo jis į Porfirijaus Je- 
meljaničiaus traktierių ir vis 
gąsdindavo į laikraščius para
šysiąs. Prieina prie jo padavė
jas pinigų už degtinę prašyti, 
o jis tuoj į ausį... “Kaip? Iš 
manes pinigų? Ar tu žinai, 
kas aš? Ar tu žinai, kad aš 
galiu į laikraščius parašyti, 
kad tu . žmogų pražudei ?” 
Nusmurgęs toks, apiplyšęs.

Sugundžiau aš jį popo pini
gais, parodžiau panelės pa
veikslą iy nuvedžiau. Eilutę 
jam skolon paėmiau... Nepa
tiko panelei! “Melancholijos, 
sako, veide maža”. Ir pati ne
žino, kokios negeroves jai rei
kia !

— Tai spaudos šmeižimas! 
— pasigirdo storas, užkimęs 
balsas nuo to paties plauto.—. 
Bjaurybe!
—Ar tai aš bjaurybė? Hm!.. 

Jūsų laimė, pono, kad aš šią 
savaitę pasninkauju, antraip, 
pasakyčiau aš jums už tą 

i “biatirybę” žodi... Jūs, atseit, 
irgi iš rašytojų?

— Aš nors ir ne rašytojas, 
bet nedrįsk apie tai kalbėti, 
ko nesupranti. Daugelis Rusi
jos' rašytojų. naudos atnešė. 
Jie apšvietė kraštą, ir už tai 
mes juos privalome ne kone
veikti, o gerbti. Kalbu apie 
rašytojus tiek pasauliečius, 
tiek lygiai ir dvasininkus.

— Dvasininkai neužsiima 
tokiais darbais.

— Tu, tamsuoli, to nesu
prasi. Dimitrijus Rostovskis, 
Inokentijus Chersonskis, Fila
retas Moskovskis ir visi kiti 
bažnyčios tėvai savo kūriniais 

' pakankarnai prisidėjo prie ap
švietimo.

Michailą pašnairavo į savo 
priešininką, pakraipė galva ii’ 
krenkštelėjo.

— Na, jūs, meldžiamasis, 
tau kažką tokio... — sumur
mėjo jis, pasikasęs pakaušį.— 
Kažką protaujamo... Ne be 
reikalo ir jūsų plaukai tokie. 
Ne be reikalo! Mes visa tai la
bai gerai suprantame ir tuo
jau jums įrodysimo, kas jūs 
per žmogus esate. Togu, jūsų 
kilnybe, taureles pastovės, o 
aš tuojau... Nueisiu tik.

Michailą, šlapias kelnes 
prilaikydamas ir garsiai šlep
sėdamas basomis kojomis, išė
jo į priepirtį.

— Tuojau išeis iš pirties 
ilgaplaukis, —- tarė jis į jau
nuolį, muilo pardavėją, besto
vintį prie pulto, — tai tu ši
tąjį... nenuleisk nuo jo akies, 
žmones drumsčia... Su idėjo
mis... Nazarą Zacharičių reik
lų pakviesti.

—Tu pasakyk berniukams.
—Tuojau čia išeis ilgaplau

kis, — šnibždėjo Michailą, 
nusisukęs į berniukus, stovė
jusius prie drabužių. — žmo
nes drumsčia. Stebėkite jį ir 
pas šeimininkę nubūkite, kad 
Nazarą Zacharičių pakviestų 

•—protokolo surašyti. Visokius 
žodžius kalba... Su idėjomis...

— Kas gi čia per ilgaplau
kis? — susirūpino berniukai. 
— čia toks nenusirengė. Iš vi
so šeši nusirengė. Šit du to
toriai, čia ponas nusirengė, 
čia du pirkliai, čia djakonas... 
ir daugiau nieko... Tu, rasi, 
tėvą djakoną per ilgaplaukį 
palaikei?

—Prasimanote, velniai! ži
nau, ką kalbu!

-Michailą pažiūrėjo į djako
no rūbus, palietė pirštais su
taną ir gūžtelėjo pečiais.♦ Jo 
veidu perbėgo didelis dvcjojl- 
mas.

— O kaip jis atrodo?
—Sudžiūvęs toks, šviesbru- 

vys... Barzdelė vos vos.. Nuo
lat kosti.

—Hm!.. — sumurmėjo Mi
chailą.—- Hm!.. Tai aš, vadi
nas dvasišką asmenį iškone- 
veikiau... Na, ir istorija! O tai 
nuodėmė! Tai nuodėmė! O 
juk aš pasninkauju, brolyčiai! 
Kaip aš dabar išpažinties ei
siu, jeigu dvasišką asmenį į- 
žeidžiau ?, Dieve, atleisk man 
nusidėjėliui! Eisiu atleidimo 
prašyti.

Michailą pasikasė pakaušį 
ir, padaręs liūdną veidą, nu
ėjo į pirtį. Tėvo djakono vir
šutiniame plaute jau nebebu
vo. Jis stovėjo apačioje prie 
laidukų ir, plačiai išsižergęs, 
pylėsi vandens į ąsotį.

—Tėve djakono! — tarė į 
ji Michailą verkšlenančiu bal
su. — Atleiskite dėl dievo 
meilės man, nedorėliui.

—Už ką gi ?
Michailą giliai atsiduso ir 

nusilenkė djakonui lig pat Je
rnes. ]

—Už tai , kad pamaniau, 
kad jūsų galvoj yra idėjų!

' II
—Stebiuos aš, kaip tai jūsų, 

duktė, būdama tokia graži ir 
tokio padoraus elgesio, lig 
šiol neištekėjo! — pasakė Ni- 
kodimas Jegoričius Potički- 
nas, lipdamas į viršutinį plau
tą.

Nikodimas Jegoričius Po- 
tičkinas buvo nuogas, kaip vi
si nuogi žmonės, bet ant jo 
nuplikusios galvos buvo kepu
rė. Bijodamas kraujo suplū- 
dimo į galvą ir apopleksijos 
smūgio, j iš* visados perėsi su 
kepure. Jo pašnekovas Maka
ras Tarasičius Pleškinąs, ma
žutis seneliukas plonomis, 
melsvomis kojelėmis, atsaky
damas į jo klausimą, tik gūž
telėjo pečiais ir tarė: i

—O todėl ji ir neištekėjo, 
kad dievas mane silpnu būdu 
apdovanojo. Lėt^s aš ir labai 
romus, Nikodimai Jegoričiau, 
b dabar romumu nieko nenu
veiksi. Jaunikis dabar smar
kus, — sui juo ir elgtis, taip 
reikia.

—Kaip gi tai smarkus? Iš 
k u ribs gi pusės?

—Išlepintas jaunikis... Kaip 
su juo-elgtis? Griežtumas rei
kalingas, Nikodimai Jegori
čiau. Varžytis dėl tokio ne
verta, Nikodimai Jegoričiau. 
Traukti teisman, į snukį žieb
ti, policininką iškviesti —■ 
štai kaip reikia! Pagedę žmo
nės! Niekingi žmones!

Bičiuliai sugulė greta, ant 
viršutinio plauto, ir pradėjo 
vantomis darbuotis.

— Niekingi... — toliau kal
bėjo Makaras Tarasičius. — 
Prikenčiau aš nuo tų šunsnu
kių. Jei turėčiau stipresnį bū
dą, tai mano Daša jau seniai 
būtų ištekėjusi ir vaikučius* 
gimdytų. Taip... Senmergių 
dabar moterų giminėj, mel
džiamasis, gryną teisybę sa
kant, bus lygiai pusė, pen
kiasdešimt procentų. Ir įsidė
mėkite, Nikodimai Jegoričiau, 
kiekvieną iš tų senmergių, 
jaunos būdamos, jaunikių tu
rėjo. O kodėl, klausimas, ne
ištekėjo? Dėl kurios priežas
ties? O todėl, kad jo, jauni
kio, tėvai nesugebėjo sulaiky
ti, leido jam pasprukti.

—Tas teisybė.
—Vyriškis dabar išlepintas, 

kvailas, laisvamaniškas: Mėg
sta jis prie ko nors prisilaižy
ti, ir vis ne be naudos sau. Jis 
tau veltui nei žingsnio ne
žengs. Tu jam malonumą, o 
jis iš tavęs pinigų reik’alauja. 
Na, ir veda gi ne be tikslų.

(Pabaiga sek. num.)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso ' pa
saulio.

CONGRESSMAN DRIPP

gaila šios riebios žuvytės. Gyva naudingesnė.”

Visus lietuvius kviečiame iš visų apielinkių, iš artimų ir tolimesnių kolo
nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda 
daugiausia iš moterų, rengiąsi visus svečius ir viešnias gražiai priimti ir 
pavaišinti skaniais valgiais,

P. S.: Važiuojant iš CIevelando automobiliais, privažiavus WellshfWJ 
Ohio, dar pavažiuot 2 ir pusę mylias ir rasite pikniko vietą. ' w

Rengimo Komitetas.
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Miami, Fla.
Svečiai iš Easton, Pa. 
Rūkorių neatsargumas. 
Kirpyklų veikla.

Liepos 22 d. netikėtai mus 
užklupo svečiai iš Eastono, tai 
draugai Stasys ir Ona Kulai- 
čiai,1 ir Adomas Lūšis su žmo
na. Lūšis atvairava savo puoš
nų limoziną. Nesimatę per po
rą metų, tai visą vakarą turė
jome daug džiaugsmo .pasikal
bėti dienos ir sene's praeities 
klausimais. Sekančią dieną bar
bery,s Charles Stankus apvežto
jo svečius ir parodė miestą ir 
nekurias svarbesnes vietas. Ta 
proga aplankė ir drg. S. ir M. 
Meisonus. Po to svečiai patrau
kė linkui namų per Floridos vi
durį, per orinčių grovus Ocala 
ir Silver Springs. Kupini viso
kių įspūdžių išsireiškė, kad 
Florida jiems patiko, ir mus 
visus gyrė, kad mes esame šau
niai įsikūrę.

Prie pat mūsų kirpyklos ran
dasi medinis namukas, .trijų 
kambarių, 38 W. 21st St., Hia
leah, kuriamo gyveno šeima. 
Sutemus žmona išėjo į svečius, 
o vyras, M. Voughn, 39 metų, 
išsigėręs kiek alaus, su degan
čia cigarete atgulė sofoje pa
silsėti. Jam užmigus sunkiu 
miegu, nuo cigaretės užsidegė 
“kaučius,” užliepsnojo rakan
dai ir visos sienos ir lubos. 
Miegruimyje pradėjo klykti 8 
mėnesių sūnus, tėvas pabudęs 
šoko per liepsnas gelbėti sūnų. 
Tačiau iki tiek abudu apdegė, 
jog po savaitės laiko mirė Jac
kson Memorial ligoninėje.

čia bus gera pamoka cigere- 
čių rūkytojams neiti gult bile 
kur su degančia cigarete bur
noje.

Už savaitės, kaip tyčia toje 
pat kaimynystėje, sumigus su 
degančiomis cigaretėmis, užsi
degė matrasas, o nuo karčių 
dūmų kuo tiktai neužduso visa 
šeima. Gaisragesiai laiku išgel
bėjo.

Kirpyklų savininkai ir darbi
ninkai didžiumoje organizuoti 
į Barberių uniją, tačiau tikros 
vienybės nėra. Ot, čiela velnia
va pas juos. Vieni “monkinasi” 
su nustatytomis kainomis per 
uniją už plaukų kirpimą. Kiti 
neprisilaiko nustatytų darbo 
valandų. Poru. barberšapių už- 
pikietuota. Barberių. unija e- 
nergingai darbuojasi, kad kaip 
nors tuos visus nesusipratimus 
sutvarkius ir neklaužadas paė
mus trumpai už pakarpos. Gy
vas reikalas būtų turėti vieną 
dieną savaitėje kirpyklų užda
rymą .saviems reikalams, tačiau 
•ir tame klausime nėra vieny
bes. Ir jeigu ne Barberių uni
ja, čia būtų tikras Babilionijos 
nesukalbamas bokštas. Dėkui u- 
nijai, mes turime pusėtinai ge
ras kirpimo plaukų kainas ir 
darbo valandas.. Kiek mes už 
kirpimą ir skutimą barzdų gau
name, lai tas paslaptingas sek
retas pasilieka žinioje tiktai 
mume vieniems, — dėlei tam 
tikrų priežasčių.

V. J. Stankus

San Francisco, Cal. ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pasidairius po miestą

World Teatre tik ką užbai
gė rodyti Sovietų filmą, Mi- 
chail Glinkos muzikalį veika
lą. Tai buvo puikiai perstaty
tas veikalas, vertas kiekvie
nam pamatyti. Dabar, su pra
džia rugp. mėnesio, bus rodo
ma vėl puiki sovietinė filmą 
Rimsky Korsakoff drama 
“Sadko”, paimta iš gyvenimo.

World Teatras randasi 649 
Broadway. Ten yra rodoma į- 
vairių šalių judžiai-vcikalai.
Darbininkiška mokykla

Darbininkų mokykla neda
ro jokios pertraukos per ap
skritus metus, ir dabar, nuo 
liepos 6 d. iki rugp. 8 d., eina 
specialūs kursai dėl mokinių 
įvairiose mokslo srityse. Penk
tadienio vakarais yra rodomi 
krutami paveikslai, kaip prie
das prie pamokų.

Mokyklos vedėju yra Dr. 
Holland Roberts. Mokytojai: 
Victor Arnautoff, Charles 
Mattox, Hfenry Schmidt, Frank 
Rowe, Herman Volt, Irving 
Fromer, Buddy Green, Olėta 
Yates, Wm. Kerner ir Walter 
Stich. Išskyrus rusų kalbos 
pamokas, viskas yra mokina
ma angliškai. Mokykla įvyks
ta vakarais nuo 8 vai., 321 
Divisadero St., S. F.
Statys milžinišką namą

Ant kampo Montgomery ir 
Sutter St., veik miesto centre, 
statys milžinišką pastatą, 26 
lubų aukščio. Namas priklau
sys Life Assurance Society, 
kainuos viso $10,000,000. 
Reiškia, kad San Francisco 
miestas praturtės vienu dide
liu namu. Kadangi čia yra į- 
vykę keletas didelių žemės 
drebėjimų, todėl nėra daug 
aukštų namų.
Po vakacijų į biznį

Drg. Mozuraičiai ir Balčiū
nai per visą gegužės mėnesį 
turėjo vakacijas, važinėdami 
automobiliumi po rytines val
stijas, Į namus sugrįžo sveiki 
ir linksmi, reiškia, kad kelio
nė gerai pavyko. Mozuraičiai 
parvykę iš vakacijų sumanė 
eiti į biznį, ir užsirendavo val
gyklai vietą pačiame Oaklan- 
do miesto centre. Tai geros 
kloties Mozuraičiams. Mozū
raites yra dirbęs per eilę metų 
valgyklose, supranta tos pra
monės darbą. Tikiuosi ir lin
kiu, kad gerai jiems vyktų.

Alvinas

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio (August) 2d.
RUBOS ŪKYJE

prie kelio 422 

5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto
AUKA 25 CENTAI GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Rengia LLD 22-ra kuopa ir LLD 51-ma kuopa

J. Biliūno atminimui 
pagerbti

ANYKŠČIAI. Darbo
žmonės gausiai lanko Jono Bi
liūno kapą. Darbininkai, tar
nautojai, kolūkiečiai, mokslei
viai atvyksta pavieniui ir 
grupėmis prie kapo pagerbti 
lietuvių tautos mylimojo ra
šytojo — įžymaus anykštėno. 
Štai, Liūdiškių piliakalnį or
ganizuotai aplankė rajono 
kultūros-švietimo įstaigų dar
buotojai — klubų-skaityklų ir 
bibliotekų vedėjai. Darbo 
žmonės, reikšdami gilią mei
lę rašytojui, skelbusiam švie
sią jų ateitį, palieka ant kapo 
gyvų gėlių puokštes.

Vien per pirmąsias dvi die
nas, palaidojus J. Biliūno 
-palaikus, čia apsilankė dau
giau kaip 1,000 žmonių.

Kolūkis, kuriame gimė ir 
augo rašytojas, visuotino kol
ūkiečių susirinkimo nutarimu, 
pavadintas Jono Biliūno var
du. 

, ......... . —------
Naujas Vilniaus Valstybinio 
universiteto papildymas

VILNIUS. — Gausus yra 
paštas, kurį šiomis dienomis 
gauna Vilniaus valstybinis 
universitetas. Iš įvairių res
publikos miestų, rajonų ir a- 
pylinkių centrų čia ateina 
laiškai, kuriuos siunčia jauni
mas su pareiškimais priimti į 
šią stambiausiąją Lietuvos 
aukštąją mokyklą. Stojančių
jų tarpe daug darbininkų n 
kolūkiečių vaikų.

Iš viso šiais metais universi
tetas priima 700 žmonių. Be 
to, 100, Lietu vos jaunuolių ir 
merginų suteiktos vietos 32 
kitose Maskvos, Leningrado ir 
kitų Tarybų Sąjungos miestų 
aukštosiose mokyklose.

Plečiama vaisiu 
konservų gamyba

TELŠIAI; VII. 7 d. —Už
pernai stojo į rikiuotę vaisių 
konservų fabrikas. Jaunoji į- I 
monė vis geriau aprūpinama j 
naujais įrengimais. Daugelis 
gamybinių procesų mechani
zuojami ir automatizuojami. 
Neseniai iš Maskvos gauti 
naujas virimo katilas ir maši
nos konservų stikliniams inde
liams automatiškai uždaryti.

Iš konservuotų obuolių, 
slyvų ir . vyšnių gaminami 
džemas ir tyrė konditerijos 
fabrikams. Šiemet įmonė pa
gamins šimtais tūkstančių 
konservų indelių daugiau, ne
gu pernai.

Vietine pramone — 
kolūkiniam kaimui

Respublikos vietinės pramo-J 
nės įmonės kas mėnesį didina 
kolūkiniam kaimui gamina
mos produkcijos išleidimą. 
Pirmajame pusmetyje pramo
nės kombinatų įmonės paga
mino viršum plano 5,700 au
tomatinių girdyklų, dvigubai 
palyginti su pereitais metais 
padidėjo gurguolinių grandi
nių gamyba. Kolūkiams iš
siųsti šimtai tonų viršumpla- 
ninių vinių, dešimtys vežimų, 
įsisavinta akėčių “zig-zag” 
gamyba.

Pradėti masiškai gaminti 
štampuotiniai aliumininiai in
dai, tame tarpe bidonai, arba
tiniai puodukai, puodai.

Jaunieji geležinkelių 
transporto specialistai

Šiais metais Vilniaus gele
žinkelių transporto techniku
mo dvimečio apmokymo sky
riuje mokėsi 77 studentai. Sė
kmingai išlaikę egzaminus, 
pirmojo kurso studentai dabar 
atlieka gamybinę praktiką 
Baltijos ir Baltarusijos ma^jjkf- 
ralėse.

e.

Paskutinį egzaminą išlaikė 
antrojo kurso studentai. Dau
guma baigiančiųjų gavo labai 
gerus ir gerus pažymius. 11 
jaunųjų specialistų, jų tarpe 
Milaševičiui, Jusevičiui, Cicė
nui Jous įteikti diplomai su 
pagyrimu.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

E ISTORIJOS
(Tąsa iš trečio pusi.) 

ko į Aleksandro numatytą 
vietą. Į

•”Ledas paraudonavo nuo 
kraujo, — rašo istorikas A 
V. Šestakovas. Kryžio-, 
kai neišlaikė drąsaus dįųu-1 
gardiečių spaudimo iš šonu 
ir iš užnugario. Jie leidosi 
bėgti . Vietomis ledas su
lūžo, neatlaikė sunkiai ap
kaustytų vokiečių ir jų ar
klių, tai daug riterių nu
garmėjo po ledu. Aleksan
dras vijosi ir naikino juos 
iki pat sienos.”

“Aleksandras Nevskis iš
stojo prieš vokiečių rite
rius, sumušė juos antčuds- 
koje ežero taip, kad niek
šai galutinai buvo atmesti 
nuo rusų sienos,” rasė K. 
Marksas.

f
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CfflCACOS ŽINIOS masi, kad greitu laiku viena 
Mildos pastate svetaine bus 
atidaryta publikos naudoji-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MaLE

J (Tąsa)
If- štai ši valanda atėjo—sniegas lau

kuose nutirpo.
Jeigu nebūtų miško juostų, polaidžio 

vanduo strimagalviais pasileistų žemyn. 
Sunku tada būtų jį besulaikyti. Daug 
drėgmės būtų netekta, o drauge su ja— 
ir dirvos, kurią nusineštų vanduo.

Bet vandens kelyje skersai šlaitų sto
vi miškų juostos. Sniego pylimai, išaugę 
per. žiemą palei pamiškes, sulaiko vande
nį, nelyginant užtvankos. Norėdamas 
įveikti užtvarą, vanduo turės persunkti 
visą sniego klodą, o tam reikės daug lai
ko. Tik po kelių dienų vanduo ims pra
sisunkti po sniegu ir tekėti per miškų 
juostą į -kitą lauką.

Bet ir čia vandens kelionė pasirodys 
esanti ne tokia paprasta ir lengva.. Pa
keliui jo daug pačiups tankus nukritu
sių lapų klodas, tisas ant žemės po me
džiais. Dėl tos priežasties dalis vandens 
nutekės ne žeme, bet į žemę — į miško 
dirvožemį. Dirvožemiui permirkus, van
duo ims sunktis gilyn į žemę, kur jį te- 

sulaikyti koks nors molingas, jam 
nepraeinamas sluoksnis. Susidūręs su 
moliu, vanduo pakeis kryptį — ims te
kėti šlaitu žemyn. ,

Ir dar ilgai po to nematamos srovelės 
srovens po žeme, kol vanduo ištrykš kur 
nors šaltiniu arba susiras kelią po žeme 
į upės dugną.

Užuot greitai nutekėjęs į upę, vanduo 
ją maitins visą vasarą. Ne toks smar
kus bus .pavasario potvynis, vandenin- 
gesnė bus upė kaitros metu.

Taip miško klodas kaups vandenį ir 
pakreips jį į dirvą.

O kur dings tas vanduo, kuris nute
kės paviršiumi, laukais? Juk laukuose 
nėrą nukritusių lapų klodo!

Tenai vaųduo taip pat neras lengvo 
kelio į upę. Visas išgraužos užlygintos, 
atšlaitės apaugusios žole ,žemė suarta ne 
'įsilgai, o skersai šlaito: Kai kur sta- 
z-iipne šlaite eilėmis nusitęsusios dau- 
giaSrtečių žolių juostos. O svarbiausia: 
pati- dirva sudaryta taip, kad ji telkia 
vatidenį ir kaupia jo atsargas.

. Ir vis dėlto dalis vandens nutekės iki 
griovų, iki daubų.

• Jis ir čia bus sulaikytas prie pat grio
vos. • Juk jos kraštai apsodinti krūmais 
ir medžiais. Patekęs į šią prie griovos 
augančią miškų juostą, vanduos sustos, 
įsisunks į klodą.

>Vandeniui sakoma “stok” net tada, 
kai jis jau yra atsidūręs griovoje. Grio
vą yra uždariusi užtvanka. Vanduo, tar
si nugalėtas priešas, imamas į nelaisvę 
ir priverčiamas dirbti. Iš tvenkinio van- 
duo-bėglys eina atgal į laukus.

Užuot džiovinusi dirvą, kaip tai būda
vo anksčiau, griova ją drėkina.

Bet pagrindinės vandens atsargos su
kauptos pačioje - dirvoje. Šios atsargos 
taupomos. Juk grąžinti vaųdenį į laukus 
įsunkiau, negu neleisti jam nutekėti nuo 
•laukų, t O nutekėti jis gali ne tik žeme, 
■net irt whi.

v’ahduo saugojamas nuo vėjo, nuo 
šaulės ,kad jie neišgertų jo, neatimtų iš 
pasėlių.

Ir vėl miškų juosta padeda žmogui ko
voje su stichinėmis jėgomis. Ji sumaži
na vėjo greitį. Juo silpnesnis vėjas, tuo 
lėčiau džiūsta dirva, Juk ir baltiniai 
hevėjuotą dieną džiūsta ne taip greitai.

Ir štai brangi drėgmė sukaupta pože
miniuose po’dėliuose. Ateina laikas, kai 
podėliai atsidaro, kai dirvoje sukaupta
sis vanduo pradedamas naudoti šak
nims, stiebams, lapams, grūdams gamin
ti.

Šioje žaliojoje gamyboje vanduo yra 
ne tik medžiaga, iš kurios susidaro au
galas; Vanduo yra taip pat ir transpor
to priemonė: jis išnešioja ląstelėms visa, 
ką ištraukia iš žemės ir oro šaknys ir’ 
lapai.

.Ktad šis “vandens transportas” dirbtų 
ujbe swtri.kimu, augalas turi visą laiką 
Ik’iulflį vandenį šaknimis ir atiduoti jį 
.per -lapus orui garų pavidalu, šį darbą 
-žmonės taip pat išmoko -tvarkyti.

Vykstant’ kovai su sausra, labai svar
bu, kad augalas būtų taupus, kad jis eik

votų kiek galint ‘mažiau vandens kiek

vienam derliaus gramui.
Kaip tai pasiekiama?
Čia vėl padeda miškų juosta. Ji su

silpnina vėją, kuris džiovina lapus. Jos 
saugomi, augalai taupiau eikvoja van
denį.

Jei toliau nuo miškų juostos kvie
čiams reikia 600 gramų vandens vienam 
gramui derliaus išauginti, tai užuvėjoje 
tam pakanka ir 450 gramų.

KAS BUS IŠKOVOTA
Toks yra busimųjų pergalingųjų kau

tynių su stichijomis vaizdas.
Dešimtis metų tūkstančiai mūs šalies 

mokslininkų kaupė žinias, tirdami gam
tą laboratorijose ir bandom uosi u o s e 
sklypuose, kovodami su sausvėjais, su 
griovomis, su lakiaisiais smėlynais. Šia
me darbe dalyvavo įvairių įvairiausių 
specialybių žmonės — botanikai, dirvo- 
žemininkai, miškininkai, agronomai, hi
drologai, meteorologai.

Kas iš mūsų nežino gamtos pertvarky
tojų — Dokučaj-evo, Kostyčevo, Viljam
so, Mičiurino, Lysenkos — vardų! Prie 
šių vardų būtų galima pridėti ir kitus. 
Būtų galima priminti ir botaniką Timi- 
riazevą, ir meteorologą Vojeikovą, ir 
miškininkus Marozovą bei Visockį, ir 
dar daug puikių mokslininkų, nemaža 
nuveikusiu gamtai pažinti ir pertvar
kyti.

Kartu su mokslo darbuotojais mokėsi 
keisti gamtą ir ją keitė milijonai kol
ūkiečių. Mokslininkai padėjo žemdir
biams, o žemdirbiai—mokslininkams.

Ir dabar rašytojui jau nebereikia 
Įtempti vaizduotės, norint pamatyti sa- 
vo‘ akimis ateitį. Ši ateitis matyti da
bartyje. Tereikia pabūti Akmeninėje 
stepėje, arba aplink Deminsko MTS 
esančiuose kolūkiuose, arba kolūkyje 
“Gigantas,” arba mokslo tiriamųjų in
stitutų bandomuosiuose sklypuos, norint 
pamatyti, kaip kovoja su sausra žemė, 
esanti tokios struktūros, kaip mokė 
Kostyčevas, Dokučajevas, Viljamsas.

Ilgą laiką prieš rašytojui paimant į 
rankas plunksną miškų juostos kovai su 
vėju atvaizduoti, mokslininkai jau išma
tavo, koks oro drėgnumas tarpjuosti
niuose ruožuose ir koks vėjo greitis prie
šais juostą ir už jos. Jie grafiškai at
vaizdavo visas vėjo šešėlių formas. Juk- 
vėjo šešėlių esti visokių, priklausomai 
nuo to, kaip sukurta miškų juosta: tar
pinė arba ištisinė, perpučiama arba vėją 
sulaikanti.

Kiekvieną pavasario arba žiemos pei
zažo detalę yra pastebėjusi akyla gam
tos stebėtojo akis—tokia akis, kuri mato 
tai, ko nemato kiti.

Bet jei mokslas ir darbo patyrimas 
įgalina nupiešti busimųjų kovų su gam
ta planą, tai su jų pagalba galima pa
daryti ir kitą dalyką: suskaičiuoti laimi
kius, kuriuos duos pergalė, ir nustatyti 
dydį teritorijų, kurios puolant bus nu
kariautos.

Tam įvertinimui padaryti nereiks su
dėtingų prietaisų, turinčių painius pa
vadinimus.

Yra paprastas, visiems 'žinomas prie
taisas, kuris tiksliai rodo, kiek padidi
na derlių kiekviena miškų juosta.

Šis prietaisas — svarstyklės, papras
tos svarstyklės, kuriomis sveriami mai
šai ir vežimai su grūdais.

Ką gi rodo šis prietaisas? Jis rodo, kad 
miškų juostos, suderinus jas su žalieni- 
ne sėjomaina, padidina kviečių derlių, 
pusantro—du kartus, palyginus su at
vira stepe.

Sausringiausiose vietose soros, miškų 
juostų saugojamos, duoda du ir net tris 
kartūs didesnį derlių.

* Miškų juostos pakelia derlingumą ne 
tik sausringais, bet ir drėgnais metais. 
Žinoma, kai nėra sąusvėjų, kai drėgmės 
dirvoje daug, laukams mažiau reikia ap
saugos. Jei nėra sausros, tai nebetenka 
nuo jos ir gintis. Bet juk svarbu ne vien 
tik sausra. Miškų juosta saugoja javus 
nuo šalnų, nuo išgulimo ir išbirimo.

Padauginkite dabar papildomus 10-1$ 
centnerių iš 120 milijonų — iš skaičiaus 
hektarų žemės, kuri bus pertvarkyta .pa
gal planą. Ir jūs gausite daugiau kaip 
milijardą centnerių grūdų per metusj

Tai tas pat, kaip ir pridėti prie mūsų 
šalies teritorijos 120 milijonų hektarų.

(Bus daugiau)

Gražiai palaidotas 
Petras Remeikis

Liepos 22 d. pažangieji 
chicagiečiai gražiai palaidojo 
vieną savo senųjų visuomenes 
veikėjų Petrą Remeikį.

Prieš išlydint Ridiko koply
čioj gražiai, nors liūdnai, dai
navo Estele Bogden. Ačiū jai. 
Trumpą ir tinkamą kalbą pa
sakė ‘Vilnies’ administratorius 
J. Pauliukas. Dainavo taipgi 
duetas — Konstancija Rim
kiene ir Agnė Sebelskienė, 
nuo seniai ' žinomas duetas 
kaip Abekienė ir Kenstavičie- 
nė. Ačiū už tai.

Nors buvo vidursavaitis ir 
daugelis turėjo dirbti, apie 
]()() automobilių riedėjo ilga 
lįnija j Lietuvių Tautines ka
pines ir vietomis sulaikė tra
giką.

Kapinėse pasakė ilgoką 
kalbą L. Prūseika, apibudin
damas Re me i k io darbus, jo 
dalyvavimą rubsiuvių kovose 
už geresnę būklę, dalyvavi
mą streikuose. Trumpai per
bėgo ir jo veikimą lietuvių 
p a ž a ugi ose organ i z ac i j os e,
meno saviveiklos grupėse ir tt.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, gera dalis buvo čia- 
gimių.

Remeikis buvo tylus žmo
gus, bet' idėjiniai jis buvo 
stiprus, nuolaidus. Kur jis ma
tė politinį argumentą nereika
lingu, jisai ’ naudojo humorą, 
mokėjo gražiai kąstelti.

Jisai turėjo pagarbos visų 
draugų ir net kai kurių jam 
politiniai priešingų.

Jis taipgi buvo nepaprastai 
didelės kantrybės žmogus.

Po laidotuvių dalis žmonių, 
gal apie 70, susirinko į ‘Vil
nies’ salę, kur Remeikių šei
ma, atsidėkodama jiems, pa
vaišino.

Kaip laike laidotuvių, taip 
dabar, tvarka vedė K. Rim- 
kienė. Ji vėl pakvietė pakal
bėti L. Prūseiką ir St. Vėšį. 
Abu. jie žymėjo spaudos svar
bą ir jos, sunkumus.

Po kalbų sudėta apie $100 
‘Vilnies’ paramai.

Taigi, ir numiręs Remeikis 
prisidėjo prie spaudos para
mos.

Chicagiečiai, ypatingai 
šiaurinės dalies, dideliai pasi
ges Petro Remeikio. Gaila ir 
skaudu netekus tokio gero 
žmogaus, bet visiems reikės 
mirti, ir kad Remeikis gerokai 
pagyveno (apie 70 metų su
laukė),. ir ypatingai kad jis 
gyvendamas daug gero nuvei
kė, jo šeima ir draugai tiek 
turės susiraminimo.

Petro Remeikio jau nėra. 
Bet liko jo žmona Ona, kuri 
taipjau visą gyvenimą veikia 
ką gali darbo žmonių labui.

Liko jo sūnus Vytautas, 
marti Louisa, kurie tęsia jo 
darbus toliau.

Ręikia tikėtis jie padidins 
darbą, atliks savo darbą, ir 
tėvo, kuris jau baigė visus sa
vo darbus, kurio rūpesniai ir 
sielvartai baigti, ir kurio geri

darbai paliks ilgus metus mū
sų atmintyje. Dalyvis.

Iš Dailės ir Dramos Klubo 
direktorių susirinkimo

Liepos 16 d. įvyko Dailės ir 
Dramos Klubo direktorių susi
rinkimas. Į susirinkimą atsi
lankė gana skaitlingas būrys 
direktorių: visi energingi vy
rai. Susirinkimą atidarė Klu
bo prezidentas Frances Yur- 
geliutė. Kaip ir visuomet, ši 
kartą Frances irgi pasirodė 
sugebanti vadovauti šitokiai 
didelei ir svarbiai organizaci
jai. Susirinkimą jinai pradėjo 
su įžangine kalba nurodyda
ma rimtį susirinkimo ir direk
torių pareigas ir atsakomybę 
prieš visuomenę.

.. Iš. valdybos raportų paaiš
kėjo, kad Klubas šiuo metu 
jau turi 219 narių, pilnai pa
simokė jusiu duokles (po šimti
nę). Toliau G. K. Budrys pa
brėžė, kad pastate remonto 
darbai eina pirmyn; daugiau
sia darbo įdeda i tai, jis pats, 
P. Mikulenas, J. Juška, J. 
Stulgis, A. Grigas; J. Jurėvi-. 
čius pagelbėjo 3 dienas dirbti.

Klubo prezidentas Fr. Yur- 
geliutė pranešė, kad moterų 
ir merginų . klubas Sorority 
tariasi su kitomis moterų or
ganizacijomis surengti šaunų 
parengimą, kurio pelnas bus 
Mildos pastato ištaisymui vir
tuvės. Kaip žinia, Sorority 
klubas jaui prisidėjo su $200 
prie Dailės ir Dramos Klubo, 
ir šis Yuirgeliutes pranešimas 
buvo pasitiktas entuziastiškai.

Be to, G. K. Budrys prane
šė netikėtumą. Jau seniai jis 
yra sakęs: “Jei gausiu-iš pas
tato buvusio savininko Sut
kaus vadinamąjį “komišin”, 
tai gausime visi Klubui”. Taip 
ir atsitiko. Buviisis pastato sa
vininkas Sutkus Budriui už 
pasidarbavimą įklojo j ranką 
$200, o Budrys visą tą sumą 
pinigų perdavė Klubui. Direk-

muisi.
Baigiantis susirinkimui, nu

tarta, kad pakviesti Klubo 
trustistais draugus Motcčius ir 
Julių Urbiką. Nauju nutarimų 
raštininku išrinktas St. Vėšys. 
Stulgaičiui pavesta vesti pas
tato estrados ištaisymo darbai 
su sutikimu ir pasitarimu Re
montų Komisijos.

šiuom susirinkimas ir bai
gėsi. Vienas Direktorių.

toriai tokį Budrio pasielgimą 
užgyrė- entuziastiškai katučių 
plojimu.
• Toliau Budrys pabrėžė, jog 
jis nuo pereito direktorių su
sirinkimo iki dabar gavo se
kančius naujus narius: Olga 
Virbalis, Frances Marks, Ado
mas Peter, iš St. Louis, Mo.: 
ir Fran Mazda. Per A. Bubi į 
gavo J. Yurevičių. Per J. Pau
liuką iš Charlio Louis gavo 
$200; M. Stukienė pasimokė- 
jo $50. Dėką Neumano pasi
darbavimui gauta nuoširdūs 
Dailės ir Dramos Klubo pri
tarėjai Joe ir Mary Markewi- 
čiai, iš South Milwaukee, Wis. 
Paskolos gauta iš Anna Moroz 
$200 ir iš Antano šešelgio 
$1000.

Vėšys pranešė, kad jis Klu
bui parvežė pinigų iš Rytinių 
Valstijų. G. Montvilas prida
vė paskutinius $50 nuo LLD 
19 kuopos.

Buvo apkalbėta apie sve
tainės maliavoj imą. Drg. J. 
Blaškis pasižadėjo apžiūrėti, 
kaip pravesti šis darbas. Tiki-
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SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

1 įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove 
Brandonville, Pa.
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į? Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į į šį puil$ų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 

Brooklyno. Kviečiame Philadelphia ir Baltimorę. 
Scraatonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlirtgai 
atsilankyti., .

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. , Rengėjai.
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METAL MAN with experience on 
motor trucks. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. AJAX BODY WORKS, 1832 
N. Front Street. GA. 3-2323.

(148-154)
HELP WANTED-FEMALE

GOVERNESS - HOUSEKEEPER. 
Live in. Cooking, light housework; 
other help kept. Salary dependent 
on ability to assume responsibility. 
Call Hiltop 6-0117.

(147-153)

Hartford, Conn.
Čionai lietuvių draugystės 

turi gražų savo parką ir kiek
vienais metais rengia pikni
kus bei išvažiavimus. Būdavo 
rengiami ir apskričių piknikai. 
Bet šiemet apskričių piknikas 
neįvyko. Pasiteisinimas, kad 
sunku piknikus išgarsinti. Mat, 
piknikus reikia garsinti pla
katais, tuo būdu reikia žmo
nių, kurie netingėtų su plaka
tais pavaikščioti ir juos išda
linti. Seniau, kada radijas 
garsindavo, to nereikėdavo. 
Prie to žmones buvo pripratę. 
Plakatų nereikėdavo...

Viso jau net trys piknikai 
neįvyko—vienas apskričių ir 
du vietiniai, žinoma, tas ken
kia Lietuvių Draugijų Sąry
šiui, kuris užlaiko' ši parką. 
Pa v., apskričio piknikas mo
kėdavo $75 raudos, o vietinės 
draugystės po $35. Tokiu bū
du Sąryšys neteko biznio už 
$115. Bet to dar negana. Pik
niką surengti kaštuoja apie 
du šimtu dolerių. Reiškia, dar 
ir kitiems mažiau biznio buvo 
—bučerįams, alaus pardavi
nėtojams, policijai, garsini
mams.

Kiek man yra žinoma, tai 
parkui reikia pinigų, nes kiek
vieną metą reikia taisyti. Kaip 
žinoma, šiemet du pikniku su
lijo, o trys neįvyko. Reiškia, 
net penkių piknikų nebuvo.

Montello, Mass.
LDS 67 kp. piknikas jvyks rug

pjūčio-Aug. 2 d., Liet. Taut. Namo 
Parke. Winter St., ant Keswick Rd. 
Pradžia 1 vai. dieną. Bus muzika, 
gorų valgių, gorimų. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Kom.

Mėnesinis LLD 6 kp. susirinki
mas jvyks rugpjūčio 3 d., Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Prašome visus narius dalyvauti, nes 
gavome rinkimų blankas, reikės 
rinkti Centro valdybą.

Rugpiūčio-Aug. 9-tą šioje vietoje 
rengia pikniką ALDLD 6-1 a kuopa, 
pradžia 1-iną vai. popiet. Bus mu
zika, valgiai, gėrimai ir visokių 
įvairumų.

Rugpiūčio-Aug. 16 d. rengia pik
niką Tautiškame pušyno So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Klubas.

Rugpiūčio-Aug. 23 d. rengia pikni
ką Tautiškame Parko Lietuvių Gin
tarų Radijas. Apie tai plačiau bus 
rašoma spaudoje.

Goo. Shimaitis

Newark, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas jvyks 

ketvirtadienj, Rugpjūčio-August 6 
d., bus laikomas ant 57 Beacon St., 
prasidės 7:30 vai. vakare, kartu su 
LDS 8 kuopos susirinkimu. Visi 
LLD 5-tos kuopos nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasiimkite nau
jai išleistą knygą: “PO AUDROS.” 
Sekr.

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Ncžinau, kiek dar ten tų 
piknikų atsibūna. < Girdėjau, 
kad svetimtaučiai naudojasi, 
ypač lenkai. Mat, jie turi’ sa
vo radiją piknikams išgarsin
ti’.

Buvo rašyta, kad žadama 
dėl apskričių pikniką surengti 
New 1 lavone. Bet dar nežinia, 
nieko nebesigirdi. Gal drau
gai jau tame darbuojasi?

Mano supratimu, dar yra 
laiko, tiktai reikėtų pasidar
buoti, ypač vietiniams. Vis 
tiek vasaros laiku žmonės no
ri kur nors išvažiuoti, praleis
ti laiką.

Hartfordo Laisvės . Choras 
jau neturėjo kelių praktikų. 
Priežastis: mokytoja susirgo, 
turėjo net eiti i ligoninę. Da
bar girdėtis, kad jau randasi 
namie. Bet, turbūt dar nesi
jaučia gerai.

Taipgi A. Kiškiūnas buvo 
susirgęs ir net ligoninėn buvo 
pasidavęs.. Bet dabar jau ran
dasi namie ir jaučiasi neblo
gai. Taipgi Kiškiūnas dėkavo- 
ja Laisvės Chorui už dovaną,
kurią suteikė jam būnant li
goninėje. Pasirodo, kad randa
si gerų draugų. A. K.

Apie Social Security
Klausimas: Mano žmona 

jau suėjo 65 metus, bet man 
iki ,to amžiaus trūksta dar

Paterson, N. J.
Piknikas. Rengia bendrai 

LLD 84 kuopa su rusais, sek
madienį, August 2. Pradžia 
11 vai. ryto.

Rusų Parke (Home), 52 
Merelin Ave., West Paterson.

Kviečiame patersoniečius ir 
iš apylinkės lietuvius ir kitus 
dalyvauti šiame piknike, pra
leisti linksmai laiką ir pakvė
puoti tyru oru. Turėsime ska- 
nių užkandžių ir įvairių įsigė
rimų. Savo skaitlingu atsilan
kymu paremsite darbininkišką 
reikalą, nes likęs pelnas bus 
sunaudotas darbininkiškiems 
reikalams.

Kelrodis: IŠ kitur atvažia
vę, klauskite McBride Ave., 
West Paterson. Susiradę .Mc
Bride Ave., važiuokite iki 
Neesers Lane ir ant kampo 
bus Blakely Tavern, ten suki
te po kairei į kalną vieną blo
ką, ir ten sukite po dešinei ir 
pavažiavę du blokus vėl suki
te po kairei ir važiuokite auk
štyn, ten bus ir piknikas.

Komisija

poros su virš metelių. Ar 
galėčiau gauti jai social se
curity pensiją dabar?

Atsakymas: Ne. Žmo
nai pensiją pradės mokėti 
tiktai tuomet, kai jums pa
čiam, jos išlaikytojui, sueis 
65 metai.

EXCEPTIONAL INCOME
SPARE OR FULL TIME 

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
VENDING MACHINES

FURNISHED WITHOUT CHARGE TO OUR DEALERS
• '<

Reliable wholesale concern, in order to establish now outlets for whole
sale merchandise. Such as Candy. Cigarettes. Chlorophyll Products, j 
Coffee, etc. We will furnish all machines and establish route without’ 
charge for responsible person who has the money to handle his mer
chandise for cash. You do not buy the machines, but you do keep the • 
profits. Must have good car. good character, good credit and carry i 
not less than $500.00 worth of merchandise. I

* NO SELLING OR SOLICITING
* NO EXPERIENCE NECESSARY
* WILL TRAIN PERSON SELECTED
* WE PLACE MACHINES FOR YOU
* NO CHARGE FOR DEALERSHIP

* For Personal Interview write: \
* MIDWEST MDSE. CO.
* 8582 OLIVE STREET
* ST. LOUIS 3, MISSOURI
* Include Your Phone Number

(149-151)

5 pusl.-Laisve (Liberty) —Penktadienis, Liepos-July 31, 1953



Paminėjo Lenkijos 
išlaisvinimu

Liepos 2 1-tos vakarą New 
Yorko lenkai buvo surengę pa
minėjimą Lenkijos išlaisvini
mo nuo nacių. Stanley Teatre 
prie Times Square suruošė ro
dymą iš Lenkijos filmų ir tu
rėjo dvi trumpas prakalbas, 
kurių vieną sakė dabartinės 
Lenkijos naujai atvykęs gene- 
ralis konsulas Casimir Bier- 
nacki. Teatras buvo pilnatis 
publikos.

Konsulas, jaunas vyras.

rtim e.
(’asirnip

New¥)rto'i7^8K^2lnl(»
Unijos susirūpino 
Arma streiku

Apie 5.000 darbininkų su- 
stfeikavus Arma Electronics 
Corporation fabrikuose Long 
Islande ir Brooklync, 
kai CIO unijų šių j e 
keje buvo susirinkę

Įvyks konferencija 
planuoti tąsą 
Rosenbergų bylos

Kritikavo demokratų 
parinkimą kandidatų

«OQ3 NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

pagreitino ir tas

kiečius pradėjo
kompanija su

therine Gluszak.
Konsulas žymėjo, jog 

giu šių devynerių nepriklau-1 • 
somybės metu Lenkija iš atsi-A.

be- :

NEW YORK
MALE and FEMALE

viršinin- 
apylin- 

tartis.
padėti

dienų stroi- 
aršiai pulti 
gabenamais 
; policijos,

šaukiama konferencija pla
nuoti veiklą už teisėtumą Ro- 
senbergų byloje. Ji įvyks rug
pjūčio 15 ir 16 dienomis, 
Manhattan Tower Hotel, New 
Yorke. Ją šaukia bendrai visi 
šios apylinkės komitetai, kurie 
darbavosi Rosenbcrgus apgin
ti.

New Y or k o komunistų ats
tovas Įstatymdavystei •Simon 
W. Gerson smarkiai kritikavo 
demokratus dėl netinkamo 
parinkimo kandidatų. Jis sa
kė, kad nepastatymu negro 
kandidato Manhattan prezi
dento pareigoms demokratai 
pasitarnauja . “demagogiškai 
Deweyaus republikonų” poli
tikai.

Jauna pora nelaimėje
Amerikone jaunuolė Rose

marie O’Neill, 18 metų, Įsimy
lėjo iš Holandijos nelegaliai 
atvykusį jaunuolį John Lem- 
mens. Jaunuoliai susitarė ves
tis. Bet nežiūrint, kur link jie 
pasisuko, reakcingieji šiandie
niniai imigracijos Įstatymai 
stovi prieš juos, nors jaunuo
liai ir nieko su pažangiuoju 
judėjimu neturi:

MERGINA
25-35 metų amžiaus

Prie Abelno Namų Darbo-Virimo...
Turės nuosavą kambarį, radio ir 

TV Setą.
Gera Alga.

Tel. Long Branch, N. J., 6-2358.
(149-151)

SUPERINTENDENT

Prižiūrėjimui 8 šeimų aparui^- 
tinio namo. Garas, šiltas vzknduo;

! maži pataisymai. Atlyginimas! — 5
' kambariai ant pirmų lubų. Vyras 

gali dirbti kitur. TU. 7-4235.
(148-150)

vestis, iš-

va Isty bės—vi e n os si I p- 
E u ropojo— pasikeitė į 
ga 1 i ngą indu st r i j i n ę
vieną stipriausių Eu- 
Tas milžiniškas d ar

Belmont Plaza Hotel Įvyku
siame pasitarime dalyvavo 
Michael J. Quill. Morris lu- 
shewitz. Michael Mann, Char- 

j les Kerrigan, Milton Wein- 
reuch ir daugelis kitų vado
vaujančiu šios srities

Posėdžiai Įvyks nuo 10 ryto 
iki 6 po pietų.

jog darbas 
nepasibaigė 
nužudymu.

Repub1 ikonai yra pastatę 
negrą kandidatą. Vienok abe
jojama, ar .iie darbuotųsi į Į 
išrinkti.

jeigu su-

VĖSINGUME PATOGUMAS
Dirbkite North Jersey’s viename 

didžiausių
Siuvamajame Fabrike, kur 
puikiausias darbo sąlygas, 
yra dėl:

SEWING MAC HINE
OPERATORIŲ

(Su patyrimu ar be patyrimo) 
Nuolatiniai darbai su gera ateičia.

K re i p k i 1 ės asmeniškai.
BARBIZON CORP.

495 River St., Paterson, N. J.
(149-151)

ir moderniškiausių | 
Fabriko, kur siūlo ’

Darbų i

JANITOR
Patyrę, viduramžė pora pageidau

jama. 20 šeimų namas; aliejum šil
doma; pataisymai; 4 kambariai ant 
pirmų lubų ir $25 j mėnesi atlygini
mas. Skambinkite: DA.. 2216.

(148-151)

gės 
niausiu 
turinčią 
ateitį. į 
ropoję,
bas atkurti senąją i)’ pastaty
ti Lenkijos naująją industriją 
reikalavo visos tautos pasi
šventimo. Be to nebūtų buvę 
galima tai įvykinti tuo trum
pu laiku.”

Jis sake, jog liaudiška Len
kija įdeda 50 procentų visų 
savo paskyrų industrijom O 
industrijai augant būtina tu
rėti ir naujus kadrus. Dėl to 
130/)00 asmenų mokinasi 
aukštojo mokslo Įstaigose— 
“tris ir pusę kartų 
negu mokinosi pirm

Lenkija niekad 
pirm karo buvusį 
boraštingrmą. 
ii- fašizmą, sa 
blikai
nant šį pareiškimą.

Dar didesnio sveikinimo su
silaukė jo pareiškimas, kad 
naujoji Lenkija “trokšta pa
laikyti draugingus ir taikius 
ryšius su visomis taiką mylin
čiomis šalimis.” fame įskai
toma ir Tarybų Sąjunga, su 
kuria draugingumas buvo su
cementuotas bendrose kovose 
prieš Hitlerio gaujas. Rep.

ternational Union

CIO vir-
CIO ln- 
of Elec- 
Machine

įkels $106,000 streikieriu 
' i-amai. Arma darbininkai 
Itos unijos nariais.

pa
yra

Šaukime žymi 
teisėtumui gauti 
su Rosenbergų 
Taip pat nepasibaigė kova už
išlaisvinimą trečiojo tos bylos 
dalyvio Morton Sobell. Jis, 
kaip kad ir Rosenbergai, tapo 
nuteistas tokių pat teismų, to
kiose pat sąlygose, tokiais 
pat liūdymais. Pasiųstas trims 
dešimtims metų į Alcatraz ka
lėjimą, skaitomą gyvųjų kars
tu.

daugiau,

negrįš j 
nedarbą, 

antisemitizm ą 
konsulas pu-

entuziastiškai sveik i-

New Yorke areštuotas Franl 
Madonna, 26 metų. Anot po 
licijos, jo bute atrasta $410, 
000 vertės heroino.

Anastasia gaunąs 
pritarėju

Tony Anastasia buvo susi
jaukęs savo pritarėjų susirin
kimą liepos 27-ta. 
i-o. 371 Court St., 
Sunku pasakyti.

Bandė įvesti skebus 
nžstreikuoton šapon

sa v o cent- 
Brooklyne. 
ar visi ten

kroviai ir tikrieji unijistai.
Tačiau žinoma tas, kad cent-

gal virš 1,000 vyrų. Dalyviai 
pritarė Anastasia vadovybei

| Susižeidė
Oną Titanienę, darbščiąją 

klubietę, ištiko nelaimė. Ruo
šdamasi iš namų išeiti, ji pa
skubomis siekė sustabdyti e- 
lektrinį vėsintuvą. Vėsintuvas, 
kaip nors pasisuko, ar šiaip

Sparnai apkapojo dešinės 
rankos nykštį, daktaras turė
jo ji susiūti. Gydosi namie.

Linkime greit sugyti.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6120

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos j
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Paikis valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

NfcRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir AoktaL Mauni Orkestrą.

Apie dviem tūkstančiams 
streikierių pikietuojant Arma 
Corp, šapas ties Roosevelt 
Field. L. L, kompanija atga
beno policija apstatytų skebų 

bandė į šapas įva- 
automobiliuose. Bet 

susibūrė
žinoti
stre i k i oriai masi n i ai 
ties vartais. Kai kurie streikie- 
riai tapo apdaužyti, bet sko
bai pasiliko neįvesti.

Streikas prasidėjo liepos 
21-tą, firmai atsisakius tęsti 
derybas atnaujinimui kontrak
to, kuris išsibaigė praėjusio 
birželio 9-tą. Pastangose lau
žyti uniją tuojau atleido 200 
darbininkų kaip kompanijai 
n e p ag e i d a u j am ų, neatsižvel
giant ilgumo išdirbto laiko. O 
kitiems 200 nukapojo mokes
tį. Darbininkai atsakė streiku.

Komunistų atstovas ragino 
darbininkus ir visus geros 
valdžios šalininkus susivienyti 
Išrinkimui vieno negro kandi
dato, nežiūrint, keli būtų pa
statyti.
Primintina, kad ALP yra pa

stačiusi Andronicus Jacobs, 
kovingą laivakrovių vadą, 
kandidatu į Manhattan prezi
dentą. Darbiečių pastatymas 
negro buvo signalu ir visiems 
kitiems tai padaryti.

Ar valdančiosios partijos 
dar kartą užleis darbininkams 
tą garbę išrinkti negrą, atei
tis parodys. Anais metais iš
rinkti pirmąjį negrą į Miesto 
Tarybą garbė teko komunis
tams. jų balotu 
Jas Davis paliko 
kordą. Po to 
partijos pamatė,
000 piliečių negrų 
negalima, jos irgi 
statyti negrus kandidatus.

Šiemet New Yorko negrai 
pareiškė, kad jie yra pasiry- 

kaip
Manhattan prezidentą. Tame 
jie gaus paramos iš daugelio 
darbininkų unijose ir masinėse 
organizacijose.

FILMOS
Radio City Music Hall

to- 
Išsi- 

biskeli ato-

buvęs išrink- 
garbingą re- 
valdančiosios 
kad iš 750,- 

juokauti 
pradėjo

žę gauti ne mažiau,

Arma šapos.e, Farmingdale, 
nepasitenkinę darbininkai ke
lintu kartu sustabdo darbus 
Įvairiuose skvriuose.
gamina armiiai ir atominei 
i n d ustr i j a i re ik men is.

DESft CLERK 
DftL HOTEL BROOKMONT 

105 Montague Street, Brookl.Mi.
Taipgi

REIKALINGA KAMBARIŲ 
TVARKYTOJA 

Viešbutyje.
Nereikalinga mokėti Angliškai.

MA. 4-3800
(149-151)

siaiškins Johnnio 
m as;

Gyvens nesivedę, 
sektų, ji nesiskaitys žmona—
jos gali neišleisti iš Amerikos 
arba neįleisti ją ten, kur 
Johnnie deportuotų.

Jaunuoliai pas i r i nk o 
dviejų antrąjį blogą. Vis 
liau nelaime, tarėsi jie. 
kraustė gyventi
kiau nuo artimųjų. Gal blogos 
ausys apie juos neišgirs, lie
žuviai neplaks. Tačiau tie 
pasiekė. Aną dieną FBI areš
tavo Johnnie deportavimui. O 
jaunuolė Rosemarie, ašaroda
ma, bėgiojo nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių ieškodama būdo gan. 
ti oficialų santuoką, kad galė
tų su savo santuoką, kad ga- 
1ėtų su 
liauti į 
p,ortuos.

Blogi
blogi yra visiems, 
yra tik tame, kada 
užklups — nueinant ar parei
nant.

Ekrane pasilieka filmą “The 
Band Wagon.” Scenoje taipgi 
tie patys aktai, vaizduojan
tieji Alpių kalnyną.
Roxy Teatre

Tebepasilieka filmą “Gent
lemen Prefer Blondes.” 
gi yra aktai scenoje. 
Rivoli Teatre

Pradėjo rodyti naują 
“Dream Wife
testą išaiškinti, 
“Svajų žmonelė”
Stanley Teatre

Kelinta savaite

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT 

Patyrusi. Pora (Vyras gali dirbti 
kitur). 20 šeimų namas. Vyra:; 
mokantis prie sutaisymų. Alga $50 
j mėnesį, priskaitant 4 kambarių 
apt., su gesu ir elektra. Reikalingi 
paliudijimai. Skambinkite rytais, 

vien lik dirbančiom dienom.
LO. 7-8861. A * 

(149^51^

savo mylimuoju
Holandiją, kai

įstatymai vieniems. 
Skirtumas 
tas blogas

T-as.

Kalbama, kad ir vienas' žy
mus Queens lyderis Jim Phi
llips esąs 
Wagnerio

pasiryžęs remti 
demokratų sleitą 

vietoje oficialiųjų lyderių 
statytų kandidatų.

pa-

ft Imą
ii- vykdo Icon

ic ok i a ta
turėtų būti.

sėkmingai 
rodomos iš tarybinės Ukrainos 
filmos, su dainomis, liaudies 
šokiais ir linksmais juokais.

PORA
Dėl Rooming House. Patyrę. Vy
ras mokantis vartoti įrankius. Gera 
alga; gyvenimui viela. Reikalingi 
paliudijimai.

Skambinkite: UN. 4-6125.
(149-151)

Mirtis buvusi netikėta
Pomirtinis tyrimas nustatė, 

kad rastieji mirusiais d r. 
Hoffmanas ir jo žmona mirę 
netikėtai. Jinai mirusi nuo 
nervams malšinti vaistų, tik 
neišaiškinta, dėl ko juos ėmė. 
Daktaras miręs nuo širdies 
smūgio, menama, tuomet, kai 
rado žmoną mirusią.

Plėšikai kaip ndrs misteriš
kai dasigavę Į Stouffers res- 
taurano raštinę, esančią dve
jais laiptais požemyje po 
42nd St. Išnešė apie $15.000.

Penkiolikos metų mergšė 
Gloria Filozof tapo savininke 
$520, kuriuos ji buvo radusi 
gatvėje. Pametėjas neatsišau
kė. Laimikį taupysianti save-/ 
mokslui.

Lietuvių Amerikos Piliečių KliuMsBANKO SKYRIUS
Newyorkiecio National 

ty Bank skyrius iš naujo 
darė pagražintas savo patal- 

j, prie 5th Avė. 
ir 54th St. Nuo 1910 vartota 
bankui patalpa tapo moderni
zuota. Walter J. Dowd, ten 
tarnaująs 38 metus, tebepasi- 
lieka vedėju. Sk.

Fabrikai |Pas BaY Rid^e

Brooklyno Atydai
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsėjo-Sept. 

6-tą dieną įvyks svarbus sąiskridis iš labai plačiai 
i Montgomery Park, 123 Montgomery Avenue, 
li vington, N. J. Iš Brooklyno busu važiuosime į 
tą didįjį pikniką.

Busas išeis nuo Piliečių Klubo, 280 Union 
Avė., Brooklyne, 1-mą vai. popiet; grįš 7:30 P. M. 
Kelionė i abi pusi $2.00.

Prašome visų norinčių važiuoti į pikniką tuo
jau įsigyti bnso bilietą, nes svarbu iš anksto žino
ti, kiek asmenų yra norinčių važiuoti busais. Bi
lietai gaunami Laisves raštinėje, pas platintojus 
ir Piliečių Klube. a

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

St.

ati-

SUSIRINKIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo susirinkimas į- 
vyks liepos (July) 31 d., L. A. 
Piliečių Klubo svetainėje, 280 
Union Avė. Susirinkimas pra
sidės 7:30 vakaro, o mokes
čiai bus priimami nuo 6 va
landos vakaro. Taigi, kurie 
norite duokles pasimokėti, pa- 
sistengkite ątėiti anksčiau, 
kad nereikėtų laukti po susi
rinkimo.

Pirmininkas J. Peterson.

Salį Draugijų 
Susirinkimams, t 

baliams, 
Vestuvėms 

ir
Kitokiems 
Pokyliams

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

JUOZAS ZAKARAUSKAS
ManageY

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-9672

New Jersey Lietuvių

U TONY’S
į UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 8

š Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. ‘
< Gerai Patyręs Barberis |

PARDAVIMAI
Parsiduoda biznis — Bar & 

Restaurant. Įsteigtas 85 metai at
gal. Savininkas išeina ant poilsio. 
Mokestis maža — mokama kas mė
nesį. Įnešimas mažas. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės asmeniškai į: 
Happy Days Bar & Restaurant, 426 
So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(148-150)

Parsiduoda Tavern su nuosavybe 
(property): 12 kambarių namas su 
visais įtaisymais. Tas pats savi
ninkas per 24 metus. Kaina 
$32,000. Dėl daugiau informacijų, 
nrašome kreiptis pas: W. -A. M., 
113 Adam Street, Nevyark. N. J.

(148-156)

Rengia LLD 5-toji Kuopa 
PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 
vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

REIKALAVIMAI

Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 
proga pasilinksminti piknike ir 

ant rytojaus pasilsėti.
Pikniko Vieta—

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2 5172

Reikalingas bartendefis dirbti 
naktimis. . Darbas nuolatinis ir at
lyginimas geras. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: Joseph Lu- 
gėuskas, 426’ So. 5th Street, Brook
lyn, N. Y. (148-150)

MONTGOMERY PARK
1231 Montgomery Ave., Irvington, N. J.

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau lietuvio barberio, tu

rinčio Connecticut valstijos laisnius 
barberiauti ir norinčio dirbti gra
žioj vietoj pas mane, šalia miesto. 
Čia oras geras ir. vieta švari. At
sišaukite, o su atlyginimu susitar
sime. Pranas Gardauskas, 88 Kel
sey Street, New Britain, Conn.

(148-150)

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
aąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gru

pes piknike malonesniam laiko praleidimui. .
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja 

į šį pikniką.
Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

6 pusi.—Laisvė ( Liberty)-JPenktadienis, Liepos-July 31,




